Humanistiska och teologiska fakulteterna

BBHM04, Bokhistoria: Magisterkurs, 30 högskolepoäng
Book History: Mag. Course - Level 4, 30 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2007-06-18 att gälla från och med
2007-06-18, höstterminen 2007.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Kulturvetenskaper

A1E, Avancerad nivå, innehåller
examensarbete för magisterexamen

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna analysera och använda sig av den vetenskapsteori och vetenskapsmetodik
som är central för det bokhistoriska forskningsfältet
• kunna sammanfatta och utveckla aktuella forskningsfrågor inom bokhistorien

Färdighet och förmåga
• kunna uppvisa förtrogenhet med för ämnet specifika databanker, såsom
handskriftsarkiv, bibliotek och boksamlingar
• kunna handha historiskt material och bedöma detta utifrån sitt historiska
sammanhang
• kunna uppvisa hög förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa
bokhistoriska forskningsuppgifter samt att genomföra dessa uppgifter inom givna
tidsramar
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• kunna muntligt och skriftligt diskutera forskningsresultat inom bokhistoria

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna bedöma relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av den
bokhistoriska forskningen
• kunna utvärdera och ta ställning till eget och andras vetenskapliga arbete.

Kursens innehåll
Kursen ger en ökad insikt i teoretiska och metodiska problem samt fördjupade
kunskaper inom ett eller två delområden inom ämnet. Den studerande skriver också
enskilt ett självständigt vetenskapligt arbete som försvaras muntligt vid seminarium.
Ämnet väljs i samråd med examinator.
Kursen består av följande delkurser:
1. Temakurs, 7,5 högskolepoäng,
2. Temakurs, 7,5 högskolepoäng,
3. Examensarbete, 15 högskolepoäng.
Temakurserna väljs bland ett givet sortiment läskurser som behandlar delområden
inom ämnet. En av delkurserna kan istället vara en institutions- eller fakultetskurs eller
en fri läskurs vald i samråd med examinator.

Kursens genomförande
Undervisningen består av seminarieövningar och handledning.

Kursens examination
Examination på delkurserna 1 och 2 sker i form av skriftlig eller muntlig tentamen
samt genom att författa och framlägga en skriftlig arbetsuppgift. Examination på
uppsatskursen sker i form av ventilering av examensarbetet på ett seminarium samt
opposition på annan kursdeltagares 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).
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga
delkurser. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på
examensarbetet samt minst betyget godkänd på övriga delkurser.
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Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs BBHK01, BBH003, BBH203 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ersätter BBH004.
2. 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.
3. Delkursernas namn på engelska:

1. Thematic Course,
2. Thematic Course,
3. Master’s Thesis.
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Prov/moment för kursen BBHM04, Bokhistoria: Magisterkurs
Gäller från H07
0701 Temakurs 1, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0702 Temakurs 2, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0703 Examensarbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

