
1. Identifikation och grundläggande uppgifter 
1. Kurskod  ARA K11 
2. Kursens namn Mellanösternkunskap: examensarbete, kandidatkurs 
3. Nivå G 
4. Högskolepoäng 15  
5. Beslutsuppgifter Fastställd av kursplanegruppen för området för humaniora 

och teologi 2007-06-07 
6. Ändringsuppgifter  
 
 
2. Allmänna uppgifter 
1. Huvudområde/n, om 

tillämpligt 
 

2. Ämne, om tillämpligt Mellanösternkunskap 
3. Typ av kurs och dess 

placering i 
utbildningssystemet 

Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan ingå i en generell 
examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. Kursen kan 
dessutom efter särskilt beslut ingå i viss yrkesexamen. 

4. Undervisningsspråk Undervisning sker på svenska och arabiska. 
 
 
3. Mål (jfr learning outcomes) 
  Efter avslutad kurs ska den studerande 
1. Kunskap och förståelse • kunna uppvisa fördjupade kunskaper inom någon del av 

Mellanösternkunskap 
• kunna använda sig av i för ämnet relevant vetenskaplig 

arbetsmetodik och lokalisera och kritiskt bearbeta 
uppgifter i källmaterial och litteratur 

2. Färdighet och förmåga • på ett självständigt sätt kunna tillämpa såväl kunskaper 
som vetenskaplig teori och metod för att undersöka ett 
begränsat problem inom realia 

• kunna använda relevanta källor på originalspråket för 
att lösa en forskningsuppgift 

• kunna kritiskt granska egna och andras texter på ett 
konstruktivt vis 

• kunna uttrycka sig ändamålsenligt i tal och skrift inom 
de vetenskapliga genrerna 

• kunna argumentera på ett sammanhängande och 
självständigt vis för sina slutsatser 

3. Värderingsförmåga och 
förhållningssätt 

• kunna utifrån fördjupad ämneskunskap på ett nyanserat 
vis diskutera frågor som rör Mellanösternkunskap, i 
förhållande till olika vetenskapliga eller kulturellt 
betingade synsätt 

• visa god förmåga till självvärdering. 
 
 
4. Kursinnehåll 
1. Kortare beskrivning av 

kursen och dess 
innehåll samt om 

Studenterna tillämpar kunskaper i teori och metod för 
Mellanösternkunskap i ett självständigt examensarbete. 
Examensarbetet består av ett specialstudium av något 



kursen är indelad i 
olika delar 

problemområde inom Mellanösternkunskap. Examensarbetet 
skrivs på svenska eller engelska och tränar förmågan till 
självständigt tänkande och vetenskaplig arbetsmetod 
Examensarbetet ventileras vid seminarium. 

 
 
5. Undervisning och examination 
1. Tillämpade former för 

undervisningen, inkl. 
uppgift om 
obligatoriska delar 

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier. 
Närvaro vid seminarier är obligatorisk. 

2. Examinationsformer Kursen examineras i form av uppsats eller motsvarande 
examensarbete som ventileras vid ett seminarium. Försvar av 
det egna examensarbetet ingår i examinationen, liksom 
opposition på annans arbete. 

3. Ev. begränsningar av 
antalet examinations-
tillfällen 

 

 
 
6. Betyg 
1. Betygsskala Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd 

eller väl godkänd. 
2.  Grund för betyg på hel 

kurs 
 

3.  Möjlighet till 
kompletterande ECTS-
betyg 

En in- eller utresande student har rätt att få kompletterande 
ECTS-betyg. Begäran om sådant ska göras till 
ämneskoordinator senast tre veckor efter kursstart. 

4.  Ev. olika betygsskalor 
för olika delar av 
kursen 

 

 
 
7. Förkunskapskrav 
1. Särskilda 

förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs ARA H31 eller motsvarande 
kunskaper. 

 
 
8. Litteratur 
1. Litteratur För lista på litteratur och övriga läromedel, se bilaga. 
 
 
9. Övrigt 
1. Kursen ersätter delkurs 3 i ARA324. 
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan kurs får 

endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas till aktuellt 
anmälnings- och informationsmaterial. 

3. Denna kurs ges även som kurs inom HGARA, Programmet för arabiska studier, PAS. 
 


