Humanistiska och teologiska fakulteterna

FRAK02, Franska: Examensarbete för kandidatexamen, 15
högskolepoäng
French: B. A. Degree Essay, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2007-12-12 att gälla från och med
2007-12-12.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå. Kursen kan dessutom efter särskilt beslut ingå i viss
yrkesexamen.
Undervisningsspråk: Franska och Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Franska

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för
kandidatexamen

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för och diskutera vetenskaplig metod och begrepp inom sitt
fördjupningsområde

Färdighet och förmåga
• kunna söka och värdera information från olika källor och kunna göra
bedömningar av informationens art och kvalitet
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• kunna formulera sig på franska i skrift i ett akademiskt sammanhang
• kunna formulera, lösa och rapportera en enklare forskningsuppgift inom en given
tidsram och därvid tillämpa några grundläggande vetenskapliga begrepp för att
kunna analysera ett material, som kan utgöras av texter, främst litterära, eller
språkliga data

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa god förmåga till självvärdering
• kunna förhålla sig till en allmänhumanistisk bildningstradition.

Kursens innehåll
Kursen består av att den studerande författar ett examensarbete om 15
högskolepoäng. Examensarbetet skrivs på franska. Den studerande väljer inriktning på
arbetet i samråd med handledaren. Examensarbetet ventileras vid ett seminarium. I
kursen ingår dessutom att den studerande ska genomföra en oppositionsuppgift.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av seminarier och handledning.

Kursens examination
Examination sker i form av eget examensarbete, ventilering av examensarbetet och
opposition på ett annat examensarbete.
Examensarbeten som godkänns vid HT-fakulteterna kan med fördel registreras i LUP
Student Papers. Den studerande ansvarar själv för att den version av uppsatsen som
examinerats och godkänts läggs in i LUP Student Papers (pdf-format).

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs FRAA03 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Poängtalen 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.
2. Kursen är avsedd för studerande som vill komplettera fördjupningskursen
FRAA03 med ett examensarbete för kandidatexamen.
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3. Kursen riktar sig både till studerande med inriktning mot läraryrket och
studerande med andra inriktningar.

