FORSKARSKOLAN HÄLSA OCH VÄLFÄRD

Diarienr

Kursplan
Kursens benämning:

Att presentera forskning i muntlig form /
Oral presentation of research information

Nivå:

Forskarutbildningsnivå

Högskolepoäng:

1hp

Fastställd av: Styrgruppen för forskarskolan
Senaste ändring:
Kursplanen är giltig fr.o.m.: HT09
Kurskod: WSVP09

1. Organisering
Kursen omfattar 1 högskolepoäng och är en valbar kurs på forskarutbildningsnivå. Kursen
vänder sig till doktorander och andra intresserade och ingår i forskarskolan Hälsa och välfärd
som en metodkurs i tema ”forskningens hantverk”. Heltidsstudier under en vecka omfattar minst
40 timmars studier och motsvarar 1,5 hp.

2. Mål
Kursdeltagarna skall efter genomgången kurs inom områdena:
Kunskap och förståelse kunna
• veta vad som kännetecknar innehåll och form i väl framförda vetenskapliga
presentationer
• veta hur en muntlig presentation planeras
Färdighet och förmåga kunna
• formulera en röd tråd i muntliga presentationer av olika längd
• återkomma till röd tråd vid upprepade tillfällen i presentationer av längre karaktär
• motivera sin röda tråd i tidigare forskning
• hålla kvar lyssnarens intresse oavsett presentationens längd
Värderingsförmåga och förhållningssätt kunna
• värdera teknikens betydelse för förståelsen och lyssnarens intresse
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3. Innehåll
Kursen behandlar:
• retorikens grunder
• förbereda muntlig presentation
• strukturera muntlig presentation

4. Examination
4.1 Examinationsformer
Kursen examineras genom att den studerande i kort muntlig presentation beskriver vad som är
viktigt i muntlig presentation med beaktande av vad föreläsare och litteratur i ämnet betonat
4.2 Examinator: Kursen examineras av docent/professor.

5. Kurslitteratur och övriga läromedel
5.1 Kurslitteratur
Hellspong, L. (2004). Konsten att tala – retorik i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.
Senaste upplagan av kurslitteraturen skall användas.

6. Särskilda förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 240 hp varav 60 hp på avancerad nivå inkl. examensarbete 15 hp.

7. Kurstyp och urval
Kurstyp: Forskarutbildningskurs
Urval:
1. Studenter registrerade i Forskarskolan Hälsa och Välfärd (valbart)
2. Studenter registrerade i forskarutbildning från annat lärosäte (fristående)
3. Övriga sökande; högskolepoäng (vid lika poäng, lottning)

8. Arbetsformer
Kursen genomförs i form av föreläsning och litteraturstudie

9. Övriga föreskrifter
9.1 Närvarobestämmelser: Obligatorisk närvaro vid föreläsning.
9.2 Studietakt: Kursen bedrivs på kvartsfart.

