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KURSPLAN
Introduktion till forskarutbildning, Lärande och
kommunikation, 4,5 högskolepoäng
 

Introduction to doctoral studies, Learning and communication, 4,5 credits 

 

Lärandemål 

De studerande ska uppnå följande mål vad gäller kunskap och förståelse, färdighet och förmåga

samt värderingsförmåga och förhållningssätt.
 

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas den studerande

- kunna beskriva forskarutbildningens organisation och genomförande vid Högskolan för

lärande och kommunikation
 

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas den studerande

- visa färdigheter att beskriva och berätta om sitt eget preliminära forskningsområde och sina

forskningsfrågor såväl muntligt som skriftligt

- kunna beskriva och delta i olika forum för forskares kommunikation
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs förväntas den studerande

- kritiskt ganska och värdera olika former av vetenskapliga texter

- identifiera forskningsetiska aspekter i relation till det egna planerade avhandlingsarbetet
 

Innehåll 
Handledarrelationen
Steg i forskarutbildning
Avhandlingsformer
Artikelstruktur
Presentera på konferens
Intervju av forskare
Söka stipendium
Söka anslag
Deltagande i seminarier och disputation
Forskningskommunikation
Forskningsdesign
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Undervisningsformer 

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och workshops.

 
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs antagning till forskarutbildning.
 

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.
 
Den huvudsakliga examinationen består av litteraturseminarier och skriftlig samt muntlig

presentation av den egna forskningsdesignen. Deltagande i minst en disputation. Deltagande i

kritisk och kollegial granskning. Presentation av två papers. I det första presenteras en intervju

av en forskare. I det andra en reflektion över en disputation. I studiehandledning anges

ytterligare information om examinationsuppgifterna samt bedömning.
 

Kursvärdering

Kursvärdering genomförs skriftligt efter genomgången kurs.
 

Övrigt

Se separat bilaga för närmare beskrivning av schema och hur du anmäler dig till kursen.
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