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Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:
Kunskap och förståelse
• visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om

områdets vetenskapliga grunder, kunskap om tillämpliga metoder inom området,
fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuellt forskning
Färdighet och förmåga
• visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en

problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
• visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra

uppgifter inom givna tidsramar
• visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem
och lösningar i dialog med olika grupper
• visa sådan färdighet som fodras för att självständigt arbeta inom det område som
utbildningen avser
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till

relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin
kompetens
Innehåll
• framskrivning av examensarbete inom huvudområdet
• försvar och opposition av examensarbete
• självvärdering
Delkurs 1, 0,0 hp

Undervisningsformer
Kursen genomförs i form av handledning, i grupp såväl som individuellt samt seminarier.
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Enstaka föreläsningar förekommer.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 60 hp i Omvårdnad samt genomgången
kurs i Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, 7,5 hp eller motsvarande.
Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.
Kursen examineras i form av att studenter tillsammans genomför ett skriftligt examensarbete
samt muntlig presentation av examensarbetet och försvar av detsamma samt opponentskap av
andra studenters arbete. I examinationen ingår handledning och att studenterna skriver en
individuell självvärdering. Dessutom krävs deltagande vid två examinationsseminarier förutom
det egna. Examensarbetet kan skrivas på engelska.
Kursen examineras av universitetslektor.
Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment

Omfattning

Betyg

Examensrapport inklusive
handledning

15 hp

A/B/C/D/E/FX/F

Respondent- och opponentskap

0 hp

A/B/C/D/E/FX/F

Deltagande vid två
examinationsseminarier

0 hp

U/G

Övrigt
Närvarobestämmelser:
Obligatorisk närvaro krävs vid seminarier.
Kurslitteratur
Relevant litteratur utifrån valt ämnesområde och vetenskaplig metod omfattande ca 2.000 sidor
väljs i samråd med handledare.

