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Kursens mål
Denna kurs syftar till att utveckla studentens förmåga att författa en vetenskaplig studie
inom det egna ämnesfältet.
Kursens lärandemål
Studenten ska efter avslutad kurs

1.
2.
3.
4.
5.
6.

kunna identifiera, motivera och definiera ett för ämnet relevant forskningsproblem
på ett självständigt sätt
kunna söka, ta del av och kritiskt granska tidigare forskning med relevans för valt
forskningsproblem
visa förmåga att tillämpa relevanta litteraturvetenskapliga eller språkvetenskapliga
metoder och teorier
visa förmåga att beskriva, analysera och problematisera ett text- eller språkfenomen
kunna tillämpa den vetenskapliga framställningsformen på ett korrekt sätt
kunna inta ett vetenskapligt förhållningssätt i försvar av eget och diskussion av
andras vetenskapliga arbete

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om 60hp inom ämnet engelska, inklusive kursen ELS400 samt
ELS100 alternativt EFÄ200 eller motsvarande.
Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
- seminariebehandling av individuellt och på engelska författat examensarbete (lärandemål
1-5)
- försvar av eget examensarbete samt opposition på och kritisk granskning av annans arbete
(lärandemål 6)
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även
betygskriterier anges.
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Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Engelska
Arbetet ska lämnas in i digital form (MSWord eller PDF) för bedömning av prestationen.
Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.
Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsvariation har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad
examinationsform.
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Grundnivå
Successiv fördjupning
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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