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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer inom området besluts-, risk- och policyanalys
2. självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt planera och utifrån fördjupad
metodkunskap med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom området
besluts-, risk- och policyanalys inom givna tidsramar
3. muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och
de argument som ligger till grund för dessa
4. beakta gällande forskningsetiska normer
5. göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
inom området besluts, risk- och policyanalys
6. visa insikt om möjligheter och begränsningar hos området besluts, risk- och policyanalys
samt områdets roll i samhället.

Kursens innehåll Eget forsknings-, undersöknings- eller utvecklingsarbete
Litteraturstudier
Presentation av eget arbete
Deltagande i uppsatsseminarier eller -diskussioner, som ordnas för distansutbildningen
lämpligt sätt.



Sida 2 

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 eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Undervisning Handledning då preliminära versioner av uppsatsen diskuteras enskilt eller i grupp. Arbetet
genomförs enskilt.

Förkunskaper Svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk
högskoleutbildning på grundnivå.
Teorier och verktyg för komplexa beslut 1 7,5 hp samt Teorier och verktyg för komplexa
beslut 2 7,5 hp eller motsvarande.

Examinationsform 0010 Examensarbete inom besluts-, risk- och policyanalys, 15 hp
 
Examensarbetet redovisas i form av en uppsats som presenteras och försvaras på för
distansutbildningen lämpligt sätt.

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

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av kursansvarig i samband med kursstart. Ämnet skall vara godkänt
av examinator eller handledare innan arbetet påbörjas.
 
Om examensarbetet har gjorts i samarbete med någon organisation och därigenom vissa delar
är konfidentiella ska examensarbetet presenteras i två versioner: en fullständig version som
presenteras för handledaren och examinator och en annan version för publicering där de
konfidentiella avsnitten är borttagna. Ett skriftligt avtal om detta måste fastställas innan
arbetet påbörjas.

Hållbar utveckling Kursen har ännu inte inslag av hållbar utveckling, möjlighet finns att införa det.

Moment 
0010   Examensarbete inom besluts-, risk- och
policyanalys

15 hp Betyg: AF


