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Behörighetskrav
Kurser omfattande minst 30 hp från masterprogrammets första år, inklusive Användningen av militär makt (15 hp) och Metod (15
hp), eller motsvarande, måste vara minst godkända för att uppnå behörighet.

Kursens huvudsakliga innehåll och upplägg
Syftet med kursen är att deltagarna självständigt skall genomföra en väl avgränsad vetenskaplig undersökning inom ämnet
krigsvetenskap. Detta sker genom att man självständigt planerar, genomför och opponerar på ett vetenskapligt projekt i form av en
magisteruppsats muntligt och skriftligt. Kursen syftar därmed till att öva på hur praktisk forskning går till samt ge en möjlighet att
konstruera och besvara ett forskningsproblem utifrån forskningsfronten i ämnet. Undervisningen inom kursen sker främst i
seminarieform och i vissa fall föreläsningar samt genom individuell handledning. Magisteruppsatsens resultat skall medverka till
att föra forskningsfronten i ämnet krigsvetenskap framåt.

Lärandemål
Efter kursen förväntas studenten kunna:
självständigt, med utgångspunkt i aktuellt forskningsläge, skriftligt formulera ett krigsvetenskapligt problem, avgränsa det
och utföra en undersökning med relevans för problemställningen och med stor teoretisk och metodologisk medvetenhet
kritiskt och självständigt redogöra för ämnesområdet och i denna visa fördjupade kunskaper inom delar av ämnesområdet
visa fördjupad metodkunskap inom ämnet
utföra en kvalificerad undersökning, inkluderande värdering och analys av komplexa empiriska och teoretiska texter
redogöra för och diskutera slutsatser som har ett tydligt samband med problemformulering och syfte och/eller
frågeställningar
kritiskt och konstruktivt värdera andras vetenskapliga uppsatser utifrån explicita, relevanta krigsvetenskapliga kriterier för
god forskning
försvara och problematisera kring utfallet av de vetenskapliga val som gjorts under arbetet med uppsatsen
kritiskt kunna värdera det egna bidraget i relation till forskningsområdet, kunskapsläget och samhällskontexten och i detta
visa medvetenhet om vetenskapens möjligheter och begränsningar.
på ett uttryckligt sätt följa forskningsetik och god forskningssed.

Undervisningsformer
Seminarier
Handledning
Föreläsningar

Examination
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Examination
Omfattning: 15.0 Högskolepoäng
Betygsskala: Väl godkänd, Godkänd, Underkänd
Kursen examineras i obligatoriska seminarier genom framläggande och seminariebehandling av eget självständigt arbete samt
opposition av annans självständiga arbete.
Studenten har, om särskilda skäl inte föreligger, rätt till handledning på uppsatskursen endast under den termin som infaller under
ordinarie programtid. Med detta menas att uppsatsen skall skrivas och handledning ges vårterminen som närmast följer
registrering på programmet, om studenten skriver magisteruppsats (15 hp). Om studenten återkommer och önskar gå
uppsatskursen vid senare tillfälle ges handledning endast i mån av resurser. Om en student beviljas studieuppehåll gäller inte denna
regel.
Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänt på kursen ska kunna uppnås.
Examinator kan besluta om att frånvaro från obligatoriska seminarier får kompenseras genom inlämning av skriftlig
kompletteringsuppgift.

Betyg
Betygsättning sker genom en tregradig betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Betyg ges i skalan VG, G och U på det självständiga arbetet. För opposition ges betyget G och U. För betyget VG på kursen krävs Väl
Godkänt på det självständiga arbetet, betyget G på opposition samt aktivt deltagande på de obligatoriska kursmomenten. För
betyget G på kursen krävs Godkänt på det självständiga arbetet, betyget G på opposition samt aktivt deltagande på de obligatoriska
kursmomenten.
Betygskriterier anges i kursbeskrivningen.

Antal examinationstillfällen
Antalet examinationstillfällen är inte begränsat.

Begränsningar avseende examen
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Övergångsbestämmelser
När en kurs inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligt ändrats har studenten rätt att en gång per termin under en
tvåårsperiod examineras enligt denna kursplan.

Övrigt
Kursen ges inom ramen för Masterprogrammet i politik och krig.
Kursen genomförs på engelska.
Kursutvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och ligger till grund för eventuella förändringar av
kursen.
Detta är en bearbetad version av kursplanen, skapad för att föra över originalet till utbildningsdatabasen Kursinfo. För original
hänvisas till arkivet.
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