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Utbildningsnivå Grundnivå

Kurskod KRG801

Högskolepoäng 15 hp

Huvudområde Kriminologi

Ämnesgrupp Kriminologi

Utbildningsområde Samhällsvetenskapliga området 100.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. självständigt tillämpa kriminologiska teorier och analysmetoder
2. argumentera och motivera slutsatser samt kritiskt granska vetenskapliga texter
3. självständigt och med vetenskaplig redlighet och integritet, under givna tidsramar, planera,
genomföra, skriftligt rapportera och muntligt presentera och försvara ett vetenskapligt
examensarbete inom kriminologi
4. kritiskt granska och opponera på annan students examensarbete

Kursens innehåll - självständigt författa ett examensarbete
- opponera på ett annat examensarbete
- vetenskaplig redlighet och integritet

Undervisning Handledning och seminarier.

Förkunskaper Godkända kurser från kandidatprogram i utredningskriminologi termin 1-5

Examinationsform Skriftligt examensarbete.

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

Begränsningar För studenter som ej utnyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds
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ytterligare ett examinationstillfälle i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är
godkänd efter dessa examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd och
examinationstillfällen vid nästa kurstillfälle. Sammanlagt ska en student erbjudas minst fem
examinationstillfällen (inklusive det ordinarie tillfället). Examinator kan med omedelbar
verkan avbryta en students examensarbete om studenten visar sådana brister avseende
forskaretik och/eller forskningsetik att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig
risk att studenten kan komma att skada sig själv eller annan person fysiskt eller psykiskt.
Studenten avbryter då utbildningsperioden och får betyget underkänd.

Övriga föreskrifter För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.
 
Examinator har möjlighet att besluta om anpassad eller alternativ examination för studenter
med dokumenterad funktionsnedsättning.
 
Kursen ges som kombinerad distans/campuskurs. Obligatoriska träffar på HiG kan
förekomma. Kursen ges på svenska. 
 
Kursen ingår som obligatorisk kurs inom Kandidatprogram i utredningskriminologi.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Skriftligt examensarbete (lärandemål 1,2,3,4) 15 hp Betyg: AF


