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Kursplan
Kursens benämning:

Hälsa och välfärd – ett multidisciplinärt forskningsområde
/Health and welfare – a multidisciplinary research field

Nivå:

Forskarutbildningsnivå

Högskolepoäng:

7,5 hp

Fastställd av: Styrgruppen för forskarskolan
Senaste ändring: 2011-01-12
Kursplanen är giltig fr.o.m.: 2007-01-24
Kurskod:

1. Organisering
Kursen ges som obligatorisk och fristående kurs. Den ingår i forskarskolans kursutbud och
introducerar tema Hälsa och välfärd som ett mångvetenskapligt forskningsområde. 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
• visa en grundläggande förståelse för basala begrepp, modeller och teorier som rör de
samverkande ämnena.
• tolka och analysera problem och möjligheter inom multidisciplinärt eller tvärvetenskaplig
forskning
Värderingsförmåga och förhållningssätt kunna
• förstå skillnader och likheter i det egna forskningsämnet i förhållande till de övriga sex
ämnena som bär upp forskarskolan
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3. Innehåll
Kursen behandlar forskarutbildningsämnenas bärande grundstrukturer och begrepp ämnenas
framväxt internationellt och nationellt, multidisciplinära eller tvärvetenskapliga ansatser och etiska
frågeställningar inom forskning kring hälsa och välfärd.

4. Examination
4.1 Examinationsformer
Kursen examineras genom skriftlig inlämningsuppgift som är relaterad till målen.
Inlämningsuppgiften skall bedömas med någon av betygen godkänd och underkänd.
4.2 Examinator
Examineras av docent eller professor.

5. Kurslitteratur
Sunnemark, F. & Åberg, M. (red) Tvärvetenskap - fält, perspektiv eller metod. Lund:
Studentlitteratur 2004. Rapport:34 R Att utvärdera tvärvetenskap

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 (obligatorisk)
2. Studenter registrerade i forskarutbildning från annat lärosäte (fristående)
3. Övriga sökande; högskolepoäng (vid lika poäng, lottning)

8. Arbetsformer
Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarium och gruppdiskussioner.

9. Övriga föreskrifter
9.1 Närvarobestämmelser: obligatorisk närvaro vid seminarier
9.2 Studietakt: kursen bedrivs på halvfart.
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