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Utvärdering av provet pro gradu


Författare till avhandlingen:		Matrikelnummer: xxxxx
	
Avhandlingens namn: 	

Ämne: 	Konstvetenskap

Handledare: 	


1. Ämnesval
Bakgrund och motivering						1	2	3	4	5
Avgränsning och precisering av problemställningen			1	2	3	4	5
Källmaterialets relevans							1	2	3	4	5
Redovisning av tidigare forskning 					1	2	3	4	5
Vetenskaplig aktualitet							1	2	3	4	5


2. Genomförande
Utnyttjande av källmaterialet						1	2	3	4	5
Källkritisk granskning							1	2	3	4	5
Diskussion av använda begrepp och metoder				1	2	3	4	5
Relevans och användning av teorier					1	2	3	4	5
Framställningens klarhet						1	2	3	4	5


3. Resultat
Korrespondens mellan frågeställningar och resultat			1	2	3	4	5
Framställningens trovärdighet						1	2	3	4	5
Relateras till tidigare forskning						1	2	3	4	5
Utvärderar de erhållna resultaten					1	2	3	4	5


4. Formalia
Abstract								1	2	3	4	5
Citat- och hänvisningsteknik						1	2	3	4	5
Käll- och litteraturförteckning						1	2	3	4	5
Grafisk framställning							1	2	3	4	5


5. Avhandlingen som helhet
Disposition								1	2	3	4	5
Noggrannhet								1	2	3	4	5
Stringens								1	2	3	4	5
Språkbehandling							1	2	3	4	5


6. Mognadsprovet
Relevans								1	2	3	4	5
Klarhet									1	2	3	4	5
Språkbehandling							1	2	3	4	5



7. Intryck av författaren
Bevandrad i vetenskapligt tänkande					1	2	3	4	5
Bevandrad inom avhandlingens ämnesområde				1	2	3	4	5
Behärskar forskningsmetoderna						1	2	3	4	5
Förmåga till vetenskapligt skrivande					1	2	3	4	5
Förmåga till självständigt vetenskapligt arbete 				1	2	3	4	5



Sammanfattning av provets styrka och brister










Förslag till vitsord:
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NN, tjänstetitel



Instruktioner för ifyllande och bedömning

Blanketten som finns på ämnets hemsida skrivs ut och fylls i för hand eller öppnas och fylls i direkt i Word (bekvämast ur alla synpunkter). I det senare fallet omvandlas bedömningsnivåerna till fetstil och stryks för tydlighetens skull även under. 

Krav på avhandling pro gradu: "Avhandlingen ska visa att studerande inom det valda ämnesområdet har förmåga att på ett ändamålsenligt sätt avgränsa och disponera sin uppgift, att hon eller han innehar kunskap om till ämnesområdet hörande problematik, metodik och litteratur och är förmögen att systematisera, beskriva och analysera sitt forskningsmaterial." (Studiehandboken)

Bedömningsnivåerna är 1 = undermålig, 2 =  nöjaktig, 3 = bra,  4 = berömlig, 5 = ypperlig. Anmärkningar och kommentarer kan läggas till efter de enskilda rubrikerna eller samlas i sammanfattningen. I vissa fall kan siffrorna även förses med plus- eller minustecken (ex: 3+ / 4-).

Vitsord: Laudatur = 5 (ECTS A). Eximia cum laude approbatur, Magna cum laude approbatur = 4 (ECTS B).
Cum laude approbatur, Non sine laude approbatur = 3 (ECTS C). Lubenter approbatur  = 2 (ECTS D). Approbatur = 1 (ECTS E).



