Samhällsvetenskapliga fakulteten

SOCK06, Sociologi: Examensarbete för kandidatexamen, 15
högskolepoäng
Sociology: Bachelor Thesis, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Sociologiska institutionens styrelse 2019-05-23 att gälla
från och med 2020-01-20, vårterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen ges inom ramen för Samhällsplanering - urban och regional utveckling Kandidatprogram, 180 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Svenska
Moment på andra skandinaviska språk och engelska kan förekomma.
Huvudområde

Fördjupning

Sociologi

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

Kursens mål
Eftergenomgången kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse
• visa kunskap om sociologisk teori och sociologiska forskningsmetoder,
• visa förståelse för den sociologiska kunskapens roll i samhället och eget behov av
ytterligare kunskap,

Färdighet och förmåga
• visa förmåga att självständigt och kritiskt förstå och bedöma sociologiska
forskningsmetoder,
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• visa förmåga att identifiera och använda sociologiska begrepp i sociologiska
forskningsfrågor,
• visa förmåga att självständigt söka, kritiskt analysera, jämföra och värdera
vetenskapliga texter i sociologi,
• visa förmåga att hantera sociologiska teorier på ett analytiskt sätt,
• visa förmåga att genomföra en vetenskapligt relevant opposition,
• visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem inom
• visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för sin kunskap
• visa förmåga att använda sina sociologiska kunskaper för att diskutera problem i
olika delar av samhällslivet,
• visa förmåga att använda sin kunskap för att leda eller bidra till kvalitetsutveckling
inom arbetslivet,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa medveten om etiska konsekvenser av det vetenskapliga arbetet.
• visa förmåga att reflektera över sociologiskt relevant information och kunskap,

Kursens innehåll
Kursen består av författandet av ett vetenskapligt examensarbete av begränsat
omfång. I anslutning anordnas handledning och seminarieövningar. Vid ett
examinationsseminarium ska studenten opponera på ett annat examensarbete.

Kursens genomförande
Undervisning sker genom obligatoriska seminarier och handledning.
Handledningstiden är begränsad till den termin studenten först registrerades på
kursen. Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger.

Kursens examination
Kursen examineras genom ett skriftligt examensarbete och ett uppsatsseminarium där
opponent och examinator deltar.
Examensarbetet ska registreras i open access-databas på server tillhörande Lunds
universitet. Studenten väljer själv nivå av publicering.
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
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Betygsskalan 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.
För opponeringen används betygsskalan Underkänd - Godkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande samt minst 150 högskolepoäng inom kandidatprogrammet i
samhällsplanering, varav minst 15 högskolepoäng valbara kurser i sociologi eller
motsvarande.

Övrigt
Ersätter SOCK03.
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Prov/moment för kursen SOCK06, Sociologi: Examensarbete för
kandidatexamen
Gäller från V20
2001 Uppsats, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
2002 Opposition, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

