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1. Behörighetskrav

Antagen till utbildning på forskarnivå

2. Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

diskutera innebörden av akademisk forskning och forskarutbildning
visa förståelse för forskarutbildningens upplägg och mål
redogöra för universitetets organisation i stort och egna institutionens
forskarutbildningsfunktioner
beskriva rollen av den individuella studieplanen och dess uppföljning
redogöra för vilka rättigheter och ansvar som forskarutbildningen medför för doktoranden
diskutera vad man kan förvänta sig avseende doktorand–handledarrelationen
sammanfatta vilka övriga roller som finns inom forskarutbildningen och deras ansvar
(t.ex. studierektor och examinator)
visa kunskap om vilket professionellt stöd som finns på UB för informationssökning,
referenshantering och publicering
visa kunskap om vilket professionellt stöd som finns vid psykisk ohälsa
visa kunskap om universitets policy och handlingsplaner kring lika villkor och statens
värdegrund

Färdighet och förmåga
•
•

hitta och tillämpa information om forskarutbildningens innehåll, uppföljning och
examination
visa förståelse för vikten av att organisera sitt arbete för att minska effekten av stress

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•
•

diskutera innebörden av doktorandens rättigheter och skyldigheter
uppskatta vikten av att hitta en sund balans mellan utbildningen och livet i övrigt.
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3. Innehåll

I kursen behandlas innebörden av akademisk forskning och forskarutbildningens mål att utbilda
till självständiga och kritiska forskare som ger betydelsefulla bidrag till den vetenskapliga och
samhälleliga utvecklingen. Kursen tar upp institutionens olika forskarutbildningsfunktioner, de
allmänna och individuella studieplanerna och den individuella studieplanens uppföljning samt
doktorandens och handledarens roller och ansvar. Kursen ger övergripande information om
universitets organisation, handlingsplan för lika villkor och statens värdegrund. Kursen informerar
också om stödfunktioner vid universitet för forskarstuderande som universitetsbibliotekets stöd
vid informationssökning, referenshantering och publicering samt företagshälsovårdens roll vid
fysisk eller psykisk ohälsa.

4. Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av seminarier och nätbaserade lektioner med bland annat inspelade
föreläsningar.

5. Examination

Examination sker genom aktivt deltagande vid seminarier, inlämningsuppgift och test med
flervalsfrågor. På kursen ges något av omdömena Underkänd (U) eller Godkänd (G) vid samtliga
examinerande moment. Betyget på kursen sätts först när samtliga obligatoriska moment är
bedömda.

6. Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande prövas individuellt av examinator.

7. Litteratur

Tillhandahålls via kurshemsidan på Canvas.
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