Humanistiska och teologiska fakulteterna

DIKA10, Digitala kulturer: Projektarbete 1, 4 högskolepoäng
Digital Cultures: Project Work 1, 4 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2012-01-13 att gälla från och med 201201-13, vårterminen 2012.

Allmänna uppgifter
Kursen är obligatorisk i kandidatprogrammet Digitala kulturer.
Undervisningsspråk: Svenska
Undervisningstillfällen på andra skandinaviska språk eller på engelska kan förekomma.
Huvudområde

Fördjupning

Kulturvetenskaper med specialisering i
digitala kulturer

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Färdighet och förmåga
• kunna identifiera ett problemområde inom delkursens aktuella tema med relevans
för kunskapsområdet digitala kulturer
• kunna formulera en för problemområdet relevant frågeställning i samråd med
berörda aktörer
• kunna föreslå en lösning anpassad för en vald frågeställning
• kunna presentera en vald lösning i relevant form

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna förklara sina val av frågeställning, problem och presentationsform.
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Kursens innehåll
Kursen ingår i kandidatprogrammets 1:a termin.
Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter i att självständigt, individuellt eller i
grupp, utveckla och utarbeta ett projekt med inriktning mot ett specifikt ämne inom
digitala kulturer av värde för projektets intressenter. Stor vikt läggs vid idéutveckling
och presentation liksom beskrivningen av och argumentationen för den frågeställning
som väljs.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av seminarier, gruppövningar och schemalagd handledning.

Kursens examination
Examination sker i form av löpande inlämningsuppgifter samt en projektpresentation.
I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och
uppsamlingsprov. Inom ett år efter kursens slut erbjuds minst två ytterligare
provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten ytterligare
provtillfällen men i enlighet med då gällande kursplan.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Kursen ges vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.
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Prov/moment för kursen DIKA10, Digitala kulturer: Projektarbete 1
Gäller från H12
1201 Projektarbete 1, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

