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Huvudområde:
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Arkeologi
G2F - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Beslut

Denna kursplan är fastställd av styrelsen vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur
2010-11-10.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

150 hp, varav ingår arkeologi kandidatkurs eller kandidatkurs i laborativ arkeologi eller kandidatkurs i
osteoarkeologi.
Kursens uppläggning
Provkod

Benämning

Högskolepoäng

1000

Arkeologi som forskning

7.5

1001

Arkeologi som arbetsmarknad

7.5

1002

Avancerad fältkurs

15

Kursens innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper i vad som kännetecknar god arkeologisk vetenskap. Etiska aspekter och
arkeologins roll i ett vidare samhälleligt sammanhang ges särskild uppmärksamhet. Vidare ger kursen
fördjupade kunskaper om arbetsmarknaden för arkeologer.
Kursen ger även fördjupade kunskaper i att planera, genomföra, rapportera samt publikt presentera ett
arkeologiskt fältarbete. Fältarbetet genomförs som grupparbete. Till kursen hör en exkursion. Genom sin
betoning på problemlösande grupparbete är kursen relevant för alla yrken som ställer krav på
samarbetsförmåga.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna visa förmåga att bedöma skilda typer av arkeologisk forskning
samt förstå dess relation och betydelse i allmän kultur- och samhällsdebatt.
Vidare har studenten visat sin förmåga att identifiera hur arkeologisk kompetens svarar mot behov inom skilda
delar av arbetsmarknaden samt att i grupp planera, genomföra och rapportera ett arkeologiskt fältarbete samt
publikt presentera dess resultat.
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Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppövningar, exkursion och fältarbeten. Beroende på
ekonomi, gruppstorlek m.m. kan undervisningsformerna ändras.
Kunskapskontroll och examination

a.Kursen examineras genom hemskrivning, redovisning av grupparbete samt obligatorisk närvaro.
b.Betygsättning sker enligt en tvågradig betygsskala:
G = Godkänd.
U = Ej godkänd.
c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget G.
e. Vid underkännande gäller att studerande som fått betyget U på ett prov har rätt att genomgå fyra
ytterligare prov så länge kursen ges för att uppnå lägst betyget G.
Studerande som fått betyget U på prov två gånger av en och samma examinator har rätt att få en annan
examinator utsedd för att bestämma betyg på provet, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan
härom ska göras till institutionsstyrelsen.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per
termin under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan. Dock gäller fortfarande begränsningarna
enligt ovan. För överensstämmelser med det tidigare kurssystemet hänvisas till institutionens
studievägledare/studierektor/motsv.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Kurslitteratur

Litteratur beror på ämnesval för gruppuppgift och fältarbete. Denna dokumenteras i rapportens
litteraturlistor, som arkiveras.
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