Samhällsvetenskapliga fakulteten

UTVK03, Sociologi: Kandidatuppsats i utvecklingsstudier, 15
högskolepoäng
Sociology: Bachelor's Thesis in Development Studies, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Sociologiska institutionens styrelse 2011-12-15 och senast
reviderad 2021-10-21. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2022-01-17,
vårterminen 2022.

Allmänna uppgifter
Kursen är en obligatorisk kurs inom Bachelor of Science Programme in Development
Studies med Sociologi som huvudområde.
Undervisningsspråk: Engelska
Undervisningsspråket är engelska och examensarbetet ska skrivas på engelska.
Huvudområde

Fördjupning

Sociologi

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

Kursens mål
Studenten ska efter avslutad kurs:
• kunna visa kunskap inom huvudområdet och tillämpa relevanta teoretiska
modeller inom området för examensarbetet
• kunna tillämpa forskningsmetoder som är lämpliga för ämnet för examensarbetet
och för huvudområdet
• visa förmåga att identifiera metodologiska och etiska problem som är förenade
med undersökningar i utvecklingsländer
• kunna utvärdera och kritiskt reflektera över teorier, metoder och
samhällsvetenskapliga perspektiv som är relevanta för undersökningen av
frågeställningen
• kunna analysera och dra relevanta slutsatser av undersökningen i examensarbetet
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• visa förmåga att självständigt söka efter information om kunskapsområdet samt
analysera och använda denna information på ett kvalificerat sätt
• visa förmåga att bidra till en gemensam lärandemiljö och till lärandets
gruppdynamiska aspekter
• skriftligt och muntligt kunna sammanfatta och diskutera ämnet för
examensarbetet enskilt eller i grupp och inom givna tidsramar
• kunna granska och diskutera andra examensarbeten inom området

Kursens innehåll
Examensarbetet är ett självständigt arbete som behandlar frågeställningar inom
utvecklingsstudier. Arbetet vägleds av en handledare. Handledaren bidrar med
konstruktiva råd om arbetets uppläggning, men kursen bygger på en självständig
forskningsinsats och studenten är ensam ansvarig för slutversionen av arbetet.
Studenten förväntas också delta i framläggningsseminarier och opponera på ett annat
arbete inom ämnesområdet. Kursen inleds med seminarier som ger allmän
information om skrivprocessen.

Kursens genomförande
Undervisningen består av handledning och seminarier individuellt eller i grupp.

Kursens examination
Kursen examineras genom ett skriftligt examensarbete samt ett uppsatsseminarium.
På seminariet ska studenten lägga fram och försvara sitt examensarbete skrivet på
engelska samt opponera på en annan students arbete. Samtliga studenter förväntas
delta aktivt i seminarier och handledning.
Handledningstiden är begränsad till den termin studenten först registrerades på
kursen. Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger. 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). Inom ett
år efter att kursen genomgått en större förändring eller upphört erbjuds minst två
ytterligare provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten ytterligare
provtillfällen men i enlighet med gällande kursplan.
Examensarbetet ska registreras i open access-databas på server tillhörande Lunds
universitet. Studenten väljer själv nivå av publicering.
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.
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Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Betyg för icke godkänt resultat betecknas med Underkänd. Studentens resultat
bedöms utifrån kursens lärandemål. För betyget E har studenten visat ett tillräckligt
resultat. För betyget D har studenten visat ett tillfredsställande resultat. För betyget C
har studenten visat ett bra resultat. För betyget B har studenten visat ett mycket bra
resultat. För betyget A har studenten visat ett utmärkt resultat. För betyget
Underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat.
Vid kursens start informeras studenten om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs Matematik A, Engelska B och Samhällskunskap A eller
motsvarande.
För att vara behörig för kursen måste studenten också ha avslutat utbildningens två
första år, inklusive 30 högskolepoäng i sociologi.
Internationella studenter kan visa behörighet i engelska på något av följande sätt:
• IELTS-test med minst 6,5 i genomsnitt (på inget av delproven får resultatet
understiga 5,5)
• TOEFL-test med lägst resultat 4,5 (skala 1–6) i den skrivna delen och totalresultat
lägst 575; på nätbaserat test lägst 20 (skala 0–30) och totalt lägst 90
• Cambridge/Oxford – Advanced Certificate of Proficiency
• kandidatexamen från ett universitet med engelska som enda undervisningsspråk
enligt International Handbook of Universities
• godkänt betyg i Engelska B från svensk gymnasieskola.
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Prov/moment för kursen UTVK03, Sociologi: Kandidatuppsats i
utvecklingsstudier
Gäller från V12
1101 Bachelor's Thesis, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1102 Discussant, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

