Samhällsvetenskapliga fakulteten

STVM20, Statsvetenskap: Examensarbete för magisterexamen,
15 högskolepoäng
Political Science: Master's (One Year) Thesis, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Statsvetenskapliga institutionens styrelse 2011-11-08 och
senast reviderad 2016-05-25. Den reviderade kursplanen gäller från och med 201605-25, höstterminen 2016.

Allmänna uppgifter
Kursen ges på avancerad nivå i ämnet statsvetenskap. Kursen kan läsas som fristående
kurs. Kursen ges på svenska och/eller engelska.
Undervisningsspråk: Engelska och Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

A1E, Avancerad nivå, innehåller
examensarbete för magisterexamen

Kursens mål
Efter genomgången kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
- självständigt kunna formulera ett principiellt relevant statsvetenskapligt problem
samt kunna abstrahera och teoretisera och kring detta.
- kunna utforma, genomföra och reflektera kring en samlad forskningsprocess.
- kunna sammanfatta, kritiskt granska, värdera, och ge konstruktiv kritik på andras
forskningsprocesser och genomförda undersökningar.
- inom givna tids- och utrymmesramar kunna förmedla resultat av inlärnings- och
forskningsprocesser såväl skriftligen som muntligen.
- ha grundläggande kunskaper om vetenskaplig kommunikation, kunna bevaka
kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet och behärska referenshantering.
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ha utvecklat ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt till kunskap, lärande,
politik och samhälle.
- kunna bidra till en gemensam lärandemiljö och till gruppdynamiska aspekter av
inlärning.

Kursens innehåll
Kursen innebär att studenten utformar och genomför en vetenskaplig undersökning
på egen hand. Studenten skall identifiera ett relevant forskningsproblem, välja ut
metoder, samla in och bearbeta ett teoretiskt och empiriskt material, samt presentera
resultaten i skriftlig form. Uppsatsarbetet genomförs i samarbete med en handledare
som utses av institutionen. Handledaren ger råd och synpunkter på uppläggningen av
undersökningen. Men kursen utgör samtidigt ett självständigt arbete, och författaren
är själv ansvarig för den undersökningens genomförande.

Kursens genomförande
Kursen innefattar en kombination av olika undervisnings- och inlärningsaktiviteter. I
dessa ingår föreläsningar, handledning, självstudier och seminarier. Studenten
formulerar i ett tidigt skede sina tankar kring sitt ämne i en uppsatsplan som sedan
diskuteras vid ett särskilt seminarium. I undervisningen ingår också tid för enskilda
samtal med handledaren. Den färdiga uppsatsen granskas och diskuteras vid ett
examinationsseminarium. Givet uppsatsarbetets natur består kursens huvudaktivitet
emellertid av självstudier.
Deltagande i seminarierna är obligatorisk.

Kursens examination
Examinationen baseras i huvudsak på den färdiga uppsatsens kvalitet, men även på
muntliga inslag i samband med försvar av den egna uppsatsen och opposition på
andra uppsatser. Handledningstiden är begränsad till den termin studenten först
registrerades på kursen. Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Som betyg används någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller Underkänd. 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
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betyget Underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat.
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
För att antas till kursen krävs kandidatexamen med fördjupning om minst 90
högskolepoäng inom ämnet statsvetenskap eller freds- och konfliktvetenskap eller
motsvarande samt minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå i statsvetenskap och
minst 7,5 högskolepoäng på avancerad nivå i samhällsvetenskaplig metod och
ytterligare minst 7,5 högskolepoäng i samhällsvetenskaplig metod eller
vetenskapsteori.

Övrigt
Examensarbetet ska registreras i open access-databas på server tillhörande Lunds
universitet. Studenten väljer själv nivå av publicering.
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Prov/moment för kursen STVM20, Statsvetenskap: Examensarbete för
magisterexamen
Gäller från V12
1101 Examensarbete för magisterexamen, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1102 Opposition, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

