ACES13, Asienstudier: Tillämpat fältarbete, 7,5
högskolepoäng
Asian Studies: Applied Fieldwork Course, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten 2012-04-23
att gälla från och med 2012-01-16, vårterminen 2012.

Allmänna uppgifter
Kursen är obligatorisk på den tredje terminen av Masterprogrammet i Asienstudier
och kan även läsas som fristående kurs i Asienstudier.
Undervisningsspråk: Engelska
Undervisnings- och examinationsspråk är engelska.
Huvudområde

Fördjupning

Asienstudier

A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på
avancerad nivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Studenten ska efter avslutad kurs:

Kunskap och förståelse
• visa förståelse för metodanvändning genom hela forskningsprocessen med
särskild betoning på fältarbete och fältbaserad datainsamling

Färdighet och förmåga
• visa förmåga att välja lämplig metodologi, lämpliga forskningsmetoder och
tekniker för ett valt uppsatsämne
• visa förmåga att omvandla huvudsakliga frågeställningar till lämpliga frågor i
intervjuer, enkäter och gruppdiskussioner
• visa färdigheter att utvinna relevant empiriskt material av tillräcklig omfattning för
ett masterarbete
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa medvetenhet om etiska aspekter av forskningsprocessen

Kursens innehåll
Kursen behandlar tillämpning av forskningsmetoder och specifika tekniker vid arbetet
med en masteruppsats. Under kursperioden reser studenten till Asien för att
genomföra ett fältstudium för examensarbetet. Studenten kommer att vara knuten till
en av centrums akademiska samarbetspartner i Asien. Kursen organiseras av
partnerinstitutionen i samarbete med centrum. För de som inte kan resa till Asien
arrangeras en kurs i Lund.
Förutom allmänna diskussioner om att planera, lägga upp, genomföra och
dokumentera fältstudier får de studerande ta del av kontextuella faktorer som är
relevanta för deras specifika fältstudium eller forskningsmetodologi.
Kursen bygger i huvudsak på de studerandes uppsatsämnen och de tillämpade
aspekterna av projektet såsom anpassning till de aktuella förhållandena på platsen för
fältstudiet, tillgång till data och populationer, lokalisering av informationskällor,
nyckelinformanter, alternativa forskningsstrategier m m. Syftet med kursen är att de
studerande ska slutföra den preliminära projektplanen och omsätta den i forskning.
Grundtanken med kursen är att använda de studerandes projektplaner som
utgångspunkt för att diskutera problem som är kopplade till tillämpat fältarbete.

Kursens genomförande
Kursen består av handledning, föreläsningar och seminarier. Det är obligatorisk
närvaro under hela kursen och aktivt deltagande i undervisningen är ett krav. Lärarnas
huvudsakliga uppgift är att handleda studenterna som medlemmar i en grupp och
som individer. Föreläsningarna behandlar olika aspekter av tillämpat fältarbete i
regionen i allmänhet medan seminarierna ska ge de studerande möjlighet att
diskutera sina egna och andras projekt i förhållande till tillämpat fältarbete.

Kursens examination
Examinationen består av deltagande i all organiserad verksamhet under kursen och
genomförande av alla uppgifter.
Studenter som inte deltar i all verksamhet och/eller inte genomför alla uppgifter har
rätt till omprov. En omprovsmöjlighet erbjuds efter kursens slut och ytterligare en
omprovsmöjlighet vid ett senare tillfälle.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
Studentens resultat bedöms utifrån kursens lärandemål. Betygskalan omfattar
betygsgraderna godkänd och underkänd. För betyget godkänd ska studenten visa ett
tillräckligt resultat. För betyget underkänd ska studenten visa ett otillräckligt resultat.
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Förkunskapskrav
För tillträde till kursen måste studenten vara antagen till Masterprogrammet i
Asienstudier och ha genomfört kurs ACER22 Metodologi i teori och praktik, 15
högskolepoäng, eller en motvarande metodkurs i samhällvetenskap, humaniora,
ekonomi eller juridik.
Engelsk språkfärdighet kan dokumenteras på följande sätt: IELTS-test med minst 6,5 i
genomsnitt (på inget av delproven får resultatet understiga 5,5), TOEFL-test med lägst
resultat 575 (nätbaserat test 90), Cambridge/Oxford – Advanced eller Proficiency level,
kandidatexamen från ett universitet med engelska som enda undervisningsspråk eller
godkänt betyg i Engelska B.
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Prov/moment för kursen ACES13, Asienstudier: Tillämpat fältarbete
Gäller från H12
1201 Applied Fieldwork Course, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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