Humanistiska och teologiska fakulteterna

ENGK60, Engelska: Examensarbete i engelsk språkvetenskap,
15 högskolepoäng
English: Degree Project in English Language and Linguistics, 15
credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2021-09-14 att gälla från och med 202109-14, vårterminen 2022.

Allmänna uppgifter
Kursen läses inom Kandidatprogrammet i engelska, termin 6. Den kan normalt ingå i
en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.
De studerande på kandidatprogrammet i engelska ska inför termin 6 välja antingen
språkvetenskaplig eller litteraturvetenskaplig inriktning på sina studier. Den som väjer
språkvetenskaplig inriktning läser denna kurs.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Engelska med specialisering i engelsk
språkvetenskap

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för
kandidatexamen

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna på en fördjupad nivå redogöra för ett valbart område inom engelsk
språkvetenskap,
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Färdighet och förmåga
• kunna genomföra en undersökning av språkliga data med användning av
språkvetenskapliga begrepp och metoder,
• kunna självständigt identifiera, formulera och diskutera språkvetenskapliga
problem,
• kunna disponera sin tid på ett sådant sätt att uppgifter löses inom givna
tidsramar,
• kunna självständigt söka och använda information inom engelsk språkvetenskap i
bibliotek och databaser,
• kunna situations- och mottagaranpassat diskutera och presentera sin egen och
andras forskning,
• kunna uttrycka sig i skrift på korrekt och idiomatisk engelska av akademisk
karaktär,
• kunna tillämpa korrekt referens- och citatteknik såsom denna används i
språkvetenskapliga texter,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt granska och värdera olika typer av källor,
• kunna diskutera det engelska språkets roll i samhället och individers och
organisationers ansvar för hur det används,
• kunna värdera hur pass lämplig en viss teori, en viss metod eller vissa språkliga
data är för det valda området,
• kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla sin kompetens i
ämnet engelska.

Kursens innehåll
Färdigheterna och kunskaperna förvärvade under tidigare och parallella kurser
tillämpas i ett examensarbete där den studerande även befäster sin förmåga att
använda engelska i tal och skrift. Till stöd för arbetet med examensarbetet finns en
rad seminarier där främst språkvetenskaplig metodologi och akademiskt skrivande
med relevans för examensarbetet presenteras och diskuteras (exempelvis
datainsamling, förhållandet mellan forskningsfrågor och lämplig empirisk data, hur
man argumenterar baserat på data, textstruktur, användning av källor, hur man
skriver ett abstract och hur man förbereder sig för ventilationsseminariet).
Studenterna får i dessa seminarier också möjlighet att presentera sina projekt,
diskutera gemensamma problem i olika stadier av processen och hjälpa varandra
framåt.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av seminarier och handledning av examensuppsatsen,
individuellt eller i grupp. Handledningen är begränsad till den termin då studenten är
förstagångsregistrerad på kursen, om inte särskilda skäl för ett annat beslut föreligger.
Ventilationsseminariet är obligatoriskt.
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Kursens examination
Kursen examineras genom:
Individuellt examensarbete redovisat i form av en akademisk uppsats på cirka 8000
ord. Examensarbetet skall ventileras och försvaras vid ett slutseminarium. Denna
ventilation utgör en nödvändig del av examinationen av examensarbetet.
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).
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 Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd på hel kurs krävs minst betyget godkänt på examensuppsatsen.
För betyget väl godkänd på hel kurs krävs betyget väl godkänd på examensuppsatsen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 125 högskolepoäng inom kandidatprogrammet i engelska
i Lund (eller motsvarande), varav minst 75 högskolepoäng i engelska.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Denna kurs är identisk med och samläses med motsvarande delkurs och
inriktning inom ENGK03 och ENGK06.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen.
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Prov/moment för kursen ENGK60, Engelska: Examensarbete i engelsk
språkvetenskap
Gäller från V22
2201 Examensarbete i engelsk språkvetenskap, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

