Humanistiska och teologiska fakulteterna

ARKN17, Praktisk forskning och forskningspraktik, 7,5
högskolepoäng
Practical Research and Research Practice, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2018-06-14 att gälla från och med 201806-14, vårterminen 2018.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan ingå i en generell examen på avancerad
nivå.
Undervisningsspråk: Engelska och Svenska
Kursen ges antingen på svenska eller engelska beroende på forskningsuppgift.
Huvudområde

Fördjupning

-

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

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för hur forskningsprojekt initieras, planeras och genomförs,

Färdighet och förmåga
• självständigt kunna genomföra en avgränsad forskningsuppgift inom ramen för
ett forskningsprojekt,
• självständigt kunna sammanställa, analysera och avrapportera ett arkeologiskt
material inom ramen för ett forskningsprojekt,
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna diskutera och ta ställning till frågor rörande
forskningsområdets vetenskapliga potential, bland annat gällande teori och
metodval samt samhällsrelevans.

Kursens innehåll
I kursen genomförs praktiskt forskningsarbete inom ramen för pågående
forskningsprojekt knutna till Institutionen för arkeologi och antikens historia.
Inriktningen av det praktiska forskningsarbetet beror på det aktuella
forskningsprojektets ämnesval och metodik. Studenten får lära sig hur
forskningsprojekt initieras, planeras och genomförs.

Kursens genomförande
Kursen består av arbete med en forskningsuppgift kopplad till ett pågående
forskningsprojekt. Studenten handleds av projektledaren men arbetar i övrigt
självständigt med en avgränsad uppgift inom forskningsprojektet. Uppgiften kan
exempelvis bestå av sammanställning och analys av ett arkeologiskt
material, genomförande av en landskapsanalys, genomgång av ett
arkivmaterial, analys av äldre texter eller framtagande av digitala rekonstruktioner.

Kursens examination
Kursen examineras genom att studenten skriver en rapport inom ramen för det
aktuella forskningsprojektet.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs att studenten är registrerad på masterprogrammet i
Arkeologi - teori och praktik (HAAAH), vid Lunds universitet, samt har avklarat den
obligatoriska kursen ARKN15.

Övrigt
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1. Kursen ges vid Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet.
2. Kursen ges i mån av möjlighet och tillgång till lämpliga forskningsprojekt knutna
till Institutionen för arkeologi och antikens historia.
3. Kursen utlyses internt till studenter registrerade på masterprogrammet i
Arkeologi när det finns möjlighet att ge kursen.
4. Om det finns platser vid fler än ett projekt vid institutionen så utlyses dessa som
separata kurstillfällen, med separata antagningar.
5. Studenterna ansöker genom att skriftligen insända ett motivationsbrev till
institutionens studierektor.
6. Studierektor samt ansvarig projektledare ansvarar för ranking och urval av
vilken/vilka studenter som tilldelats plats/-er.
7. Antagning sker grundat på akademiska meriter samt motivationsbrev.
8. Resultatet av urvalet meddelas de sökande via e-post. Därtill sammanställs ett
skriftligt protokoll där urvalet motiveras. Protokollet arkiveras vid institutionen.
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Prov/moment för kursen ARKN17, Praktisk forskning och forskningspraktik
Gäller från V18
1801 Praktisk forskning och forskningspraktik, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

