MESM02, Miljövetenskap och hållbarhetsvetenskap:
Examensarbete för masterexamen, 30 högskolepoäng
Environmental Studies and Sustainability Science: Master's Thesis,
30 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Styrelsen för Lunds universitets centrum för studier av
uthållig samhällsutveckling 2013-10-22 att gälla från och med 2014-01-20,
vårterminen 2014.

Allmänna uppgifter
Huvudområdet är miljövetenskap och hållbarhetsvetenskap. Kursen utgör den fjärde
och sista terminen av LUMES, Lunds universitets internationella masterutbildning i
miljövetenskap och hållbarhetsvetenskap. Examensarbetet är obligatoriskt för alla
studenter på LUMES.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Miljö- och hållbarhetsvetenskap

A2E, Avancerad nivå, innehåller
examensarbete för masterexamen

Kursens mål
Studenten ska efter avslutad kurs visa
• djup kunskap i och förståelse av ämnet som är föremål för examensarbetet i
hållbarhetsvetenskap samt förmåga att bedriva forskning om och placera ämnet i
ett större hållbarhetssammanhang
• djup metodkunskap och förmåga att tillämpa olika förhållningssätt som är
relevanta för miljö- och hållbarhetsproblem samt förmåga att hitta lösningar på
problemen
• förmåga att självständigt och kreativt identifiera, formulera och planera relevant,
intressant och betydelsefull forskning för examensarbetet, att vetenskapligt
samla, värdera och förmedla kunskap samt att kritiskt och systematiskt och med
lämpliga metoder integrera teoretisk kunskap och empiriska data för att på så
sätt bidra med ny kunskap
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• förmåga att skriva ett examensarbete för masterexamen som tillgodoser
akademiska krav såsom att citera och hänvisa till källor på ett korrekt sätt
• förmåga att klart presentera, diskutera och försvara ett examensarbete i dialog
med kurskamrater, forskare och eventuella avnämare och intressenter
• medvetenhet om etiska aspekter i forskning och fältstudier om hållbarhet vari
ingår förmåga att korrekt hänvisa till källor och medarbetare samt insikt om hur
forskarrollen (och andra roller) kan påverka forskningsproblem och möjliga
lösningar

Kursens innehåll
Examensarbetet är obligatorisk och syftar till att de studerande ska utveckla och
redovisa sina färdigheter och förmågor att genomföra ett självständigt vetenskapligt
arbete om ett specifikt ämne, att därvid tillämpa ett gänsöverskridande
förhållningssätt, samt att under arbetets gång värdera lösningar och slutsatser med
hänsyn till olika hållbarhetsdimensioner.

Kursens genomförande
Kursen består huvudsakligen av ett examensarbete som kräver tjugo veckors
individuellt arbete under perioden januari–maj med stöd av en handledare från Lunds
universitet. I kursen ingår också ett antal inledande workshops som behandlar
forskning och vetenskapligt skrivande i allmänhet samt studenternas inledande utkast
och dispositioner i synnerhet. Examensarbetet kan genomföras individuellt eller i
grupper om två studenter, varvid bidragen från var och en av studenterna måste
anges tydligt, och vid kursstarten måste projektet godkännas av kursansvarig lärare.

Kursens examination
Examinationen består i huvudsak av en bedömning av det individuella arbetet (den
individuella delen i ett gemensamt arbete) samt av studentens försvar av det egna
arbetet vad gäller såväl presentation som diskussion.
För varje examensarbete utses en examinator (bland disputerade lärare på LUMES) och
en opponent. Opponentens uppgift är att i dialog med studenten / studenterna leda
diskussionen om examensarbetet vid framläggningsseminariet. Det är emellertid
examinatorn som sätter betyg på arbetet, i samråd med opponenten.
I kursen ingår obligatoriska handledningstillfällen där handledaren kan säkerställa att
arbetet går framåt, håller tillräcklig kvalitet och tillgodoser etiska krav. Studenten
ansvarar för att lämna in material i tid och att hålla kontakt med handledaren.
För att bli godkänd måste studenten a) vara godkänd på det individuella arbetet/den
individuella delen av ett gemensamt arbete, b) presentera arbetet på ett godtagbart
sätt, c) försvara arbetet på ett godtagbart sätt, d) ha gjort det möjligt för handledaren
att följa arbetet och godkänna det för framläggning.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
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Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Tre, Fyra, Fem.
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, 3, 4 och 5. Högsta betyg betecknas
med 5 och lägsta betyg för godkänt resultat med 3. Betyg för icke godkänt resultat
betecknas med Underkänd. Studentens resultat bedöms utifrån kursens lärandemål.
För betyget 5 ska studenten visa ett utmärkt resultat i alla lärandemål. För betyget 4
ska studenten visa ett mycket bra resultat i alla lärandemål. För betyget 3 ska
studenten visa ett tillräckligt resultat i alla lärandemål. Betyget Underkänd innebär att
studenten inte nått upp till lärandemålen i kursen eller att han eller hon måste göra
kompletteringar för att bli godkänd på kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen måste studenten vara godkänd på minst 75 högskolepoäng
inom LUMES.

Övrigt
Studenten ska registrera det färdiga examensarbetet i databasen LUP Student Papers.
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurs MESM01.
Kursen inrättades av Samhällsvetenskapliga fakultetens styrelse den 13 december
2012.
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Prov/moment för kursen MESM02, Miljövetenskap och
hållbarhetsvetenskap: Examensarbete för masterexamen
Gäller från V15
1201 Miljövetenskap och hållbarhetsvetenskap: Examensarbete, 30,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Tre, Fyra, Fem

