Humanistiska och teologiska fakulteterna

COSM40, Asienstudier: Examensarbete för masterexamen, 30
högskolepoäng
Asian Studies: Master's (Two Years) Thesis, 30 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2019-10-29 att gälla från och med 201910-29, vårterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen är obligatorisk på den fjärde terminen av Masterprogrammet i Asienstudier.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Asienstudier

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Asienstudier

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna översiktligt redogöra för allmänna forskningsfrågor i samtida Asienstudier
samt kunna på ett fördjupat sätt redogöra för aktuella forskningsfrågor i samtida
Asienstudier inom en viss del av ett forskningsområde
• kunna inventera befintlig kunskap samt redogöra för denna på ett sätt som visar
på fördjupad kulturförståelse
• kunna välja relevanta teorier, samla in adekvat material samt välja
undersökningsmetoder som är lämpliga för uppgiften
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Färdighet och förmåga
• kunna på ett självständigt, kritiskt och kreativt förhållningssätt identifiera och
formulera problem med relevans för Asienstudier
• kunna kritiskt och systematiskt diskutera och integrera både sekundär- och
primärdata samt analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och interkulturella situationer
• kunna redogöra för, använda och problematisera olika metoder för
materialinsamling och analys samt diskutera relevansen i dessa för att lösa en
bestämd forskningsuppgift
• kunna redogöra för, använda och problematisera olika teorier och perspektiv
samt diskutera relevansen i dessa för att lösa en bestämd forskningsuppgift
• kunna självständigt analysera ett forskningsarbete samt kunna tolka och analysera
sitt material och dra väl övervägda slutsatser
• kunna försvara den egna uppsatsen vid ett seminarium och kunna opponera på
andra uppsatser på masternivå
• kunna korrekt citera och hänvisa till litteratur och andra relevanta källor

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna tillämpa ett kritiskt, teoretiskt medvetet och vetenskapligt förhållningssätt
till det tvärvetenskapliga området Asienstudier
• kunna göra forskningsetiska bedömningar och diskutera forskarens ansvar i
relation till Asienstudier
• kunna värdera vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället
och människors ansvar för hur den används
• kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin
kunskapsutveckling

Kursens innehåll
Examensarbetet är slutresultatet av studentens studier på utbildningen och bör
behandla frågor inom samhälle, kultur, politik och/eller ekonomi i dagens Asien.
Kursen består huvudsakligen av att studenten genomför en studie och samlar in
material, eventuellt i regionen, och skriver ett självständigt examensarbete om 30
högskolepoäng. Arbetet vägleds av en handledare som ska ge konstruktiva
kommentarer såväl när det gäller studiens grundläggande utformning som under
arbetets gång. Examensarbetet ska omfatta ca 15 000 ord och försvaras vid ett
seminarium.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av handledning och seminarier.

Kursens examination
Examination sker i form av en uppsats som ventileras vid ett seminarium. Såväl försvar
av egen uppsats, som opponering av annan students uppsats är obligatoriskt.
Skriftliga instruktioner för opponent och respondent delas ut i god tid före seminariet.
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På kursen erbjuds ordinarie prov, omprov i nära anslutning till det ordinarie provet
samt ytterligare ett provtillfälle avseende kurser som avslutats under det gångna
läsåret (uppsamlingsprov).
Examensarbeten som godkänns vid Humanistiska och Teologiska fakulteterna kan
med fördel registreras i LUP Student Papers.
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.
Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E. Betyg för
icke godkänt resultat betecknas med Underkänd.
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen måste studenten vara antagen till Masterprogrammet i
Asienstudier och ha med godkänt resultat genomfört kurser inom utbildningen om
minst 75 högskolepoäng vari kurs COSM22 Metodologi i teori och praktik (15 hp)
eller CÖSM22 Metodologi i teori och praktik (15 hp) eller ACER22 Metodologi i teori
och praktik (15 hp) ska ingå.
Muntlig och skriftlig språkfärdighet i engelska motsvarande engelska 6/B från svenskt
gymnasium är ett krav. Ekvivalering genomförs i enlighet med nationella riktlinjer.
Generellt undantag för kravet på kunskaper i svenska medges.

Övrigt
1. Kursen ges vid Historiska institutionen, Centrum för öst- och sydöstasienstudier.
2. Kursen ersätter CÖSM40: Asienstudier: Examensarbete för masterexamen
3. 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.
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Prov/moment för kursen COSM40, Asienstudier: Examensarbete för
masterexamen
Gäller från V20
2001 Individuellt examensarbete, 30,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

