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Identifikation och grundläggande uppgifter
Kursens namn
Examensarbete
Högskolepoäng
15

3.

Mål (jfr learning outcomes)
Efter avslutad kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för teoribildning och metoder inom
något journalistikvetenskapligt specialområde
• kunna redogöra för fördjupade
journalistikvetenskapliga ämneskunskaper inom ett
självständigt valt område
Färdighet och förmåga
• kunna tillämpa fördjupade kunskaper inom
uppsatsområdets problemområde och praktisera de
vetenskapliga krav som kan ställas på ett vetenskapligt
arbete inom journalistikforskning
• självständigt kunna identifiera och avgränsa ett problem
samt bearbeta det med journalistikvetenskaplig teori
och metod
• kunna samla, värdera och kritiskt tolka för
problemställningen relevant information samt förhålla
sig till tidigare forskning
• kunna inom en given tidsram genomföra och skriftligt
presentera en vetenskaplig undersökning
• kunna muntligt såväl som skriftlig redogöra för och
diskutera information, problem och lösningar i dialog
med olika grupper samt ge konstruktiv respons till
andras uppsatsarbeten
Värderingsförmåga och
• kunna kritisk granska journalistikvetenskaplig
förhållningssätt
forskning
• kunna självständigt bedöma vetenskapliga rön och ta
ställning till deras värde
• kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och
kompetensutveckling
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Kursinnehåll
Kortare beskrivning av
kursen och dess
innehåll

Studenten ska inom kursen genomföra ett större självständigt
examensarbete som presenteras i form av en större uppsats
och som behandlar ett journalistikvetenskapligt problem,
försvara det samt genomföra en opposition på en annan
kursdeltagares examensarbete.
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Undervisning och examination
Tillämpade former för
Undervisningen sker i form av seminarier och handledning.
undervisningen, inkl.
Alla examensarbeten som godkänns vid HT-området ska
uppgift om
registreras i LUP Student Papers. Den studerande ansvarar
obligatoriska delar
själv för att den version av uppsatsen som examinerats och
godkänts läggs in i LUP Student Papers (pdf-format). Först
därefter får läraren rapportera betyget för uppsatsen till
Ladok.
Examinationsformer
Kursen examineras genom framläggande av uppsats för
granskning vid ett seminarium samt fullgörande av opposition
(i muntlig och skriftlig form) på annan students
examensarbete.
Betyg
Betygsskala

Som betyg används något av uttrycken underkänd eller godkänd.
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