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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
1. identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling
2. självständigt planera, genomföra, skriftligt rapportera och försvara en vetenskaplig
empirisk studie av god vetenskaplig kvalitet inom ett avgränsat problemområde inom
arbetshälsovetenskap
3. kritiskt granska och värdera andras vetenskapliga arbeten samt uppvisa ett kritiskt
förhållningssätt till egna vetenskapliga arbeten inom arbetshälsovetenskap
4. Muntligt presentera och diskutera sina resultat med specialister inom fördjupningsområdet
och med olika grupper inom arbetslivsområdet

Kursens innehåll - metoder för litteratursökning
- referenshantering
- presentationsteknik
- tillämpa forskningsprocesser
- opponering på samt försvar av vetenskapligt arbete

Undervisning Föreläsningar, seminarier, handledning. 

Förkunskaper Kandidatexamen (180 hp). Inom kandidatexamen, eller utöver denna, krävs kurser om
sammanlagt 30 högskolepoäng inom något av ämnena medicin, psykologi, idrott, friskvård,
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folkhälsovetenskap, pedagogik, omvårdnadsvetenskap, rehabilitering, ledarskap, organisation
och styrning eller annat adekvat ämne, eller motsvarande kunskaper. 

Examinationsform Lärandemål 1-4: Deltagande i obligatoriska seminarier, framläggande och försvar av eget
vetenskapligt arbete samt kritisk granskning av någon annans students arbete.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds
ytterligare minst fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle och två
ytterligare examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är
godkänd efter dessa tre examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd och nytt
examinationstillfälle nästa kursomgång. 

Övriga föreskrifter För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.
Kursen ingår i Masterprogrammet i arbetshälsovetenskap, 120 hp.

Hållbar utveckling Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment 
0010   Examensarbete i arbetshälsovetenskap,
magisternivå

15 hp Betyg: AF


