ACET35, Asienstudier: Examensarbete för masterexamen, 30
högskolepoäng
Asian Studies: Master's (Two Years) Thesis, 30 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 fjärde terminen av Masterprogrammet i Asienstudier.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Asienstudier

A2E, Avancerad nivå, innehåller
examensarbete för masterexamen

Kursens mål
Studenten ska efter avslutad kurs:

Kunskap och förståelse
• visa kunskap och förståelse om forskningsfrågor i samtida Asienstudier och
väsentligt fördjupade kunskaper inom en viss del av området samt fördjupad
insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
• visa kunskap om teori- och metodfrågor och metoder för insamling av data

Färdighet och förmåga
• visa förmåga att kritiskt och systematiskt diskutera och integrera både sekundäroch primärdata och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer även med begränsad information
• visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera
forskningsfrågor
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• visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade
undersökningar inom givna tidsramar och därigenom bidra till
kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete
• visa de analytiska färdigheter och det självständiga tänkande som krävs för att
delta i forsknings- och utvecklingsarbete
• visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina
slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i
dialog med olika grupper
• visa förmåga att korrekt citera och hänvisa till litteratur och andra relevanta källor

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa ett kritiskt, teoretiskt medvetet och vetenskapligt förhållningssätt till
Asienstudier
• visa förmåga att inom det tvärvetenskapliga området Asienstudier göra
bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska
aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och
utvecklingsarbete
• visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället
och människors ansvar för hur den används, och
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för
sin kunskapsutveckling

Kursens innehåll
Masterarbetet är slutresultatet av studentens studier på utbildningen och bör
behandla frågor inom samhälle, kultur, politik och/eller ekonomi i dagens Asien.
Arbetet vägleds av en handledare som ska ge konstruktiv kritik på undersökningens
grundläggande utformning men arbetet utgör en självständig forskningsinsats och
ansvaret för den slutliga produkten är uteslutande författarens. Arbetet ska omfatta
ca 15 000 ord.

Kursens genomförande
Undervisningen består av individuell handledning. För att bli godkänd på kursen
måste den studerande lämna in en uppsats och försvara uppsatsen i ett seminarium
vid kursens slut. Seminariet kan äga rum på campus eller på nätet. Den studerande
måste också agera opponent vid framläggningen av en annan students uppsats.
Skriftiga instruktioner för opponent och respondent delas ut i god tid före seminariet.
Alla studenter förväntas delta aktivt vid seminarier.

Kursens examination

Bedömningen av examensarbetet bygger på hur studenten planerat och genomfört
arbetet, om analysen är väl genomförd, om resultaten är trovärdiga och om arbetet är
etiskt försvarbart.
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En omprovsmöjlighet erbjuds efter kursens slut. En ytterligare omprovsmöjlighet
erbjuds vid ett senare tillfälle.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A. Högsta betyg
betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E. Betyg för icke godkänt
resultat betecknas med Underkänd.
Studentens resultat bedöms utifrån kursens lärandemål. För betyget E ska studenten
visa ett tillräckligt resultat. För betyget D ska studenten visa ett tillfredsställande
resultat. För betyget C ska studenten visa ett bra resultat. För betyget B ska studenten
visa ett mycket bra resultat. För betyget A ska studenten visa ett utmärkt resultat. För
betyget Underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat.
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen måste studenten vara antagen till Masterprogrammet i
Asienstudier och ha med godkänt resultat genomfört kurser inom utbildningen om
minst 75 högskolepoäng vari kurs ACER22 Metodologi i teori och praktik, 15
högskolepoäng, ska ingå.
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 ACET35, Asienstudier: Examensarbete för
masterexamen
Gäller från V12
1201 Master's (Two Years) Thesis, 30,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
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