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Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1.planera, genomföra, författa och försvara ett examensarbete inom ett avgränsat område
utifrån distriktssköterskans kunskapsområde
2. tillämpa förvärvade kunskaper om vetenskapsteori och vetenskapsmetodik och framställa
en kritisk granskning av annan students examensarbete.

Kursens innehåll

Examensarbete i omvårdnad innefattande;
- litteratursökning
- vetenskapsmetodik
- forskningsetik
- vetenskapsteori

Undervisning

Handledning och seminarier

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper utöver programmets behörighetskrav erfordras.

Examinationsform

För ett godkänt betyg krävs att samtliga studieuppgifter är genomförda.
Skriftliga och muntliga examinationsuppgifter genom framläggande och försvar av

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

examensarbete samt muntlig examination genom kritisk granskning av annan students
examensarbete.
Betyg

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

Begränsningar

För studenter som ej utnyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges
möjlighet till ytterligare fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle och ett
ytterligare examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är
godkänd efter dessa två examinationstillfällen hänvisas till nästa kursomgång.

Övriga föreskrifter

För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.
Kursen ingår som kurs i specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska.
Vid empiriska studier ska examinator ge studenten tillåtelse att påbörja datainsamling.
Examinator äger rätt att besluta om anpassad eller alternativ examinationsform om
anledning föreligger.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Examensarbete (skriftlig och muntlig individuell
ex-uppgift)

15 hp

Betyg: AF

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

