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Instruction Objectives:
The aim of the course is to introduce advanced methodologies for interpretative
analysis. The students will be exposed to methodologies such as phenomenological
analysis, critical discourse analysis, and semiotic analysis, and will use these
methodologies for in-depth analysis of texts from psychology, education and cultural
studies.
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