Dnr: U 2016/17

Kursplanen är fastställd av Institutionen för globala studier 2016-08-12 att gälla från och med
2016-08-12.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för Globala studier

Kursen är en obligatorisk kurs inom ramen för utbildning på forskarnivå i Socialantropologi.

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå.

Efter godkänd kurs ska doktoranden kunna:
Kunskap och förståelse
 identifiera och sammanfatta centrala riktningar och frågor inom den tematiska specialiseringen;
Färdighet och förmåga
 definiera teoretiska begrepp och bearbeta analytiska frågeställningar inom den tematiska
specialiseringen;
 formulera tematiska forskningsfrågor av relevans för avhandlingsarbetet;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 värdera hur samtida teoretiska riktningar och begreppsbruk bidrar till avhandlingsarbetets
tematisering.

Dnr: U 2016/17

Kursen behandlar den samtida debatten och forskningsfronten inom doktorandens tematiska
specialisering. Centrala begrepp, teoribildningar och väsentliga bidrag inom specialiseringen identifieras, kontrasteras och värderas, och doktoranden ska diskutera hur teori och begrepp tillämpas inom
forskningsområdet. Syftet med kursen är att ge fördjupad kunskap om och förståelse av aktuell
forskning av direkt relevans för avhandlingsarbetets tematisering.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och enskilt arbete. Den kan även ges som läskurs
och består då i hög grad av självständiga studier. Undervisningen bedrivs i då form av diskussion och
handledning.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska eller engelska anpassat till kursdeltagarnas
språkkunskaper.

Kursen examineras skriftligt och muntligt. Skriftlig examination sker i form av inlämningsuppgifter
enligt lärares anvisning.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte av examinator
inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt till kursansvarig institution och
bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot.
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i normalfallet garanteras
tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år
med utgångspunkt i kursens tidigare upplägg.

Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U) och Godkänd (G).
För betyget Godkänt krävs Godkänt på samtliga inlämningsuppgifter.
När kursen ges i seminarieform krävs för att uppnå betyget Godkänt deltagande vid minst 2/3 av de
schemalagda seminarietillfällena.

Kursen avslutas med en skriftlig kursvärdering. Resultaten kommer att förmedlas till kursdeltagarna
som deltog i utvärderingen, såväl som till deltagarna vid nästföljande kurstillfälle.
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