Samhällsvetenskapliga fakulteten

SGEL36, Samhällsgeografi: Examensarbete inom
Kandidatprogrammet i samhällsplanering, 15 högskolepoäng
Human Geography: Bachelor Thesis in Urban and Regional
Planning, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetens styrelse 2012-05-31 och
senast reviderad 2018-02-06 av Styrelsen för institutionen för kulturgeografi och
ekonomisk geografi. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2018-02-06,
höstterminen 2018.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som valbar kurs inom Kandidatprogrammet i samhällsplanering med
urban och regional inriktning och utgör examensarbetet för kandidatexamen, 180
högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Svenska
Moment på andra skandinaviska språk och engelska kan förekomma.
Huvudområde

Fördjupning

Samhällsgeografi

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

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten visa:

Kunskap och förståelse
• bred och djup kunskap och förståelse inom huvudområdet samhällsgeografi
• kunskap om samhällsgeografins vetenskapliga grund
• kunskap om tillämpliga metoder inom samhällsgeografi
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Färdighet och förmåga
• förmåga att självständigt identifiera, formulera och presentera den valda
problemställningen samt att genomföra arbetet inom givna tidsramar,
• förmåga att självständigt tillämpa teorier och modeller inom det av studenten
valda området,
• förmåga att tillämpa relevanta empiriska metoder för att studera det valda ämnet,
• förmåga att redogöra för och diskutera det genomförda arbetet i skrift på ett
formellt riktigt sätt, väldisponerat och på ett vetenskapligt sätt,
• förmåga att presentera och diskutera sitt arbete i muntlig form på ett
seminarium,
• förmåga att kritiskt granska och opponera på andras uppsatser,
• förmåga att dra relevanta slutsatser utifrån den undersökning som genomförs,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• förmåga att i arbetet ta hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter,
• ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt.

Kursens innehåll
Kursen syftar till att träna studenten i att planera, avgränsa, genomföra och
rapportera samt kritiskt granska ett självständigt, skriftligt examensarbete på
kandidatnivå.

Kursens genomförande
Kursen består i att studenten genomför ett självständigt examensarbete inom ett
område som bestäms i samråd med handledare. Undervisningen består av
föreläsningar, seminarier och uppsatshandledning. Examensarbetet skrivs enskilt, men
arbete i par kan förekomma om särskilda skäl finns. Kursen innefattar också
granskning och opposition på en uppsats.
Deltagande i seminarier är obligatoriskt om inte särskilda skäl föreligger. Ersättning
eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds student som utan egen
förskyllan, till exempel olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande händelser, inte
kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller också studenter som
missat undervisning på grund av förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Kursens examination
Kursen examineras genom ett skriftligt examensarbete, försvar av detta på ett
seminarium, samt genom opposition på annan students examensarbete. Studenten
ska även delta aktivt i ytterligare två seminarier. Examensarbetet ska registreras i open
access-databas på server tillhörande Lunds universitet. Studenten väljer själv nivå av
publicering.
I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och
uppsamlingsprov. Inom ett år efter kursens slut erbjuds minst två ytterligare
provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten ytterligare
STYR 2018/253

3/ 4

provtillfällen men i enlighet med då gällande kursplan och litteratur.
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 Underkänt, E, D, C, B, A.
Betyg för icke godkänt resultat betecknas med Underkänd. Studentens resultat
bedöms utifrån kursens lärandemål. För betyget E har studenten visat ett tillräckligt
resultat. För betyget D har studenten visat ett tillfredsställande resultat. För betyget C
har studenten visat ett bra resultat. För betyget B har studenten visat ett mycket bra
resultat. För betyget A har studenten visat ett utmärkt resultat. För betyget
Underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat.
Från betygsskalan ovan undantas momenten försvar av eget examensarbete,
opposition på annans examensarbete och aktivt deltagande vid de två ytterligare
seminarierna. Som betyg för dessa moment används någon av beteckningarna
Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd har studenten visat ett tillräckligt
resultat. För betyget Underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat.
Kursbetyg avgörs av studentens resultat på examensarbetet.
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfordringar om minst 150 högskolepoäng
inom kandidatprogrammet i samhällsplanering, varav minst 75 poäng i
samhällsgeografi eller motsvarande.

Övrigt
Kursen ersätter SGEL16 Samhällsgeografi: Examensarbete inom kandidatprogrammet
i Samhällsplanering (15 högskolepoäng). Kursen kan inte ingå i examen tillsammans
med SGEL16 Samhällsgeografi: Examensarbete inom kandidatprogrammet i
Samhällsplanering (15 högskolepoäng)
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Prov/moment för kursen SGEL36, Samhällsgeografi: Examensarbete inom
Kandidatprogrammet i samhällsplanering
Gäller från V13
1201 Samhällsgeografi: Examensarbete inom kandidatprogrammet, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
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