Humanistiska och teologiska fakulteterna

EUHK30, Europastudier: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng
European Studies: Bachelor Course, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2017-06-27 att gälla från och med 201706-27, höstterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Kursen är obligatorisk inom kandidatprogrammet i Europastudier med humanistisk
profil. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad
nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Enstaka föreläsningar på engelska kan förekomma.
Huvudområde

Fördjupning

Europastudier

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 ett fördjupat sätt och med hänvisning till relevant forskning redogöra
för de teoretiska resonemang som ligger till grund för den vetenskapliga analysen
inom humanistiskt orienterade Europastudier,
• kunna redogöra för forskningsarbetets metodik inom humanistiskt orienterade
Europastudier,
• kunna redogöra för hur man planerar, genomför och tolkar vetenskapliga
undersökningar inom humanistiskt orienterade Europastudier,
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Färdighet och förmåga
• muntligt och skriftligt kunna redogöra för och diskutera relevanta teorier och
forskningsmetoder, främst kvalitativa metoder, som används inom humanistiskt
orienterade Europastudier,
• kunna tillämpa utvalda teorier och metoder på ett empiriskt material,
• självständigt kunna söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i
en självständigt formulerad problemställning inom humanistiskt orienterade
Europastudier och presentera den på ett vedertaget sätt,
• kunna inom givna tidsramar planera, genomföra och utvärdera en
forskningsuppgift i skriftlig form,
• kunna muntligt redogöra för resultaten av eget uppsatsarbete,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna självständigt och kritiskt analysera och reflektera kring tillämpningen av
vetenskapsteorier och metoder inom humanistiskt orienterade Europastudier,
• kunna reflektera över de etiska regler och förhållningssätt som kan komma i fråga
under forskningsprocessen och relatera dem till uppsatsarbetet inom humanistiskt
orienterade Europastudier,
• självständigt kunna värdera sina kunskaper och förmågor inom området
humanistiskt orienterade Europastudier och identifiera sitt behov av att ytterligare
kunskaper.

Kursens innehåll
Kursen består av två delkurser med syfte att ge en djupare förståelse för hela
forskningsprocessen inom humanistiskt orienterade Europastudier:
1. Vetenskapsteoretiska grunder och forskningsmetodik (15 hp)
2. Examensarbete (15 hp)
I delkurs 1 presenteras de viktigaste vetenskapsteorierna som har relevans för
humanistiskt orienterade Europastudier. Bland dessa teorier ingår t.ex. hermeneutik,
konstruktivism, positivism. Ontologiska och epistemologiska aspekter av vetenskaplig
forskning så som t.ex. skillnaderna mellan deduktivt och induktivt förhållningssätt
diskuteras.
I delkurs 1 introduceras också forskningsmetoder som kan tillämpas i
kandidatuppsatsen. Bland dessa metoder ingår t.ex. fallstudier, narrativ undersökning,
intervjuer, opinionsundersökningar, textanalys och diskursanalys. Hur en
forskningsprocess ser ut kommer också att belysas.
Delkurs 2 består av att den studerande författar ett examensarbete i form av en
kandidatuppsats inom området humanistiskt orienterade Europastudier. Val av
uppsatsämne sker med utgångspunkt i den studerandes tidigare studier och i samråd
med handledaren. Examensarbetet ska demonstrera den studerandes förmåga att, i
utsatt tid, genomföra ett forskningsarbete, från problemformulering till färdig analys.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier (5-7) och
gruppövningar (3-5), samt individuell handledning. Även grupphandledning kan
förekomma.
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Handledningstiden är i normalfallet begränsad till den termin då studenten först
registrerades på kursen. Undantag kan dock göras om särskilda skäl föreligger.

Kursens examination
Delkurs 1 examineras dels genom delaktighet i seminarier och gruppövningar, dels
genom en metoduppsats på ca 15 sidor.
Delkurs 2 examineras genom fullföljande av examensarbetet. Examensarbetet
ventileras och försvaras vid ett seminarium. Detta utgör en del av examinationen av
uppsatsen. I examinationsuppgiften ingår dessutom opponerande på en annan
uppsats.
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 hela kursen krävs minst betyget Godkänd på båda
delkurserna. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs därutöver betyget Väl
godkänd på examensarbetet.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs att studenten är färdig med programmets första två
terminer. Därutöver krävs minst 75 hp från programmets tredje, fjärde och femte
termin.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter EUHA20.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas
till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
4. Delkursernas namn på engelska:

1. Philosophy of Science Foundations and Research Methodology
2. Degree Project
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Prov/moment för kursen EUHK30, Europastudier: Kandidatkurs
Gäller från H17
1701 Vetenskapsteoretiska grunder och forskningsmetodik, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1702 Examensarbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

