Humanistiska och teologiska fakulteterna

FIMT08, Film- och mediehistoria: Magisteruppsats, 15
högskolepoäng
Film and Media History: Master (60 credits) Degree Project, 15
credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2017-10-16 att gälla från och med 201710-16, vårterminen 2018.

Allmänna uppgifter
Kursen utgör valbar kurs inom Masterprogrammet i film- och mediehistoria (HAFME).
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Film- och mediehistoria

A1E, Avancerad nivå, innehåller
examensarbete för magisterexamen

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna på en fördjupad nivå analysera och tolka film- och mediehistoriska
processer,
• kunna på en fördjupad nivå redogöra för ett specifikt område inom film- och
mediehistoria,
• kunna redogöra för de val av vetenskapliga metoder som varit relevanta för
uppsatsarbetets genomförande,

Färdighet och förmåga
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• kunna argumentera för en ståndpunkt med integrerande av korrekt använd och
redovisad sekundärlitteratur samt relevant film- och medievetenskaplig
terminologi,
• kunna urskilja, avgränsa och formulera ett problem med anknytning till studier av
film- och mediehistoriska förhållanden på akademisk nivå,
• klart, logiskt och på ett korrekt och stilistiskt adekvat språk kunna presentera
slutsatser förvärvade under självständigt studium av en självständigt identifierad
problematik och genomföra studien inom givna tidsramar,
• kunna på en fördjupad nivå strukturera en bärande tankegång inom film- och
mediehistoria,
• kunna på en avancerad nivå söka och finna relevant information, bl.a. i bibliotek
och elektroniska hjälpmedel, och hantera det vetenskapliga författandets
formalia,
• kunna analysera ämnesrelaterat stoff utifrån olika teoretiska infallsvinklar och
bedöma dessas relevans för en angiven problematik,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera egna och andras forskningsinsatser med avseende på
vederhäftighet i argumentationen, klarhet och konsekvens i framställningen och
överensstämmelse mellan angivna syften och uppnådda resultat,
• kunna förhålla sig till och redogöra för vetenskapens möjligheter och
begränsningar, samt dess samhälleliga roll,
• kunna förhålla sig till det ansvar som åvilar vetenskapen när den används och
åberopas i samhället,
• kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och därmed ansvara för sin
kunskapsutveckling.

Kursens innehåll
Kursen består i att den studerande självständigt men med stöd av handledare
undersöker och i en uppsats analyserar en forskningsrelaterad uppgift inom ramen för
ett valt ämne. Uppgiften väljs i samråd med handledaren och redovisas i form av ett
examensarbete omfattande 12.000-16.000 ord. Den studerande använder
handböcker i akademiskt uppsatsskrivande och befäster förmågan att hantera primäroch sekundärkällor enligt god akademisk praxis. Däri ingår att på ett rättvisande sätt
redovisa befintlig forskning, citera effektivt och korrekt, skapa adekvata
referenssystem och sammanställa bibliografier. Den studerande utvecklar sin förmåga
att redogöra för komplexa företeelser på för ändamålet anpassad stilnivå.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av enskild handledning och 3 - 4 seminarier. Närvaro vid
det avslutande ventileringsseminariet är obligatorisk.
Handledningstiden är i normalfallet begränsad till den termin studenten först
registrerades på kursen. Undantag kan dock göras om särskilda skäl föreligger.

Kursens examination
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Examination sker i form av ett examensarbete som ventileras på ett seminarium.
Opposition på ett annat examensarbete ingår i kursen.
Examensarbeten som godkänns vid HT-fakulteterna kan med fördel registreras i LUP
Student Papers. Studenten ansvarar själv för att den version av uppsatsen som
examinerats och godkänts läggs in i LUP Student Papers (PDF-format).
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 den studerande är antagen till Masterprogram i film
och mediehistoria (HAFME) samt har fullgjort teorikursen FIMT03 (7,5 hp).

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, i samarbete med
Institutionen för kommunikation och medier.
2. Kursen ersätter FIMN08.
3. Poängantal för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen FIMT08, Film- och mediehistoria: Magisteruppsats
Gäller från V18
1701 Film- och mediehistoria: Magisteruppsats, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

