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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
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Fördjupning A1F

Utbildningsnivå Avancerad nivå

Kurskod MIA306

Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Miljövetenskap

Ämnesgrupp Miljövetenskap

Utbildningsområde Humanistiska området 20.0 %
Samhällsvetenskapliga området 40.0 %
Tekniska området 20.0 %
Naturvetenskapliga området 20.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. formulera forskningsfrågor i relation till hållbarhet
2. välja och värdera forskningsmetoder i relation till forskningsfrågor
3. redovisa kunskap och förståelse, färdigheter och förmågor i tillämpning av
forskningsmetoder
4. utvärdera styrkor och svagheter för specifika forskningsmetoder som tillämpas inom
miljövetenskap.

Kursens innehåll Kursen innehåller fördjupningar i vetenskaplig metodik och metodologiska perspektiv.
Studenten fördjupar sig särskilt i en vetenskaplig metod som studenten väljer.

Undervisning Föreläsningar och seminarier

Förkunskaper Avklarade kurser på avancerad nivå om minst 45 hp inom programmet Master i
miljövetenskap - Beslutsfattande för hållbar utveckling 120 hp, inklusive kursen
Vetenskapsteori, forskningsetik, kvantitativ och kvalitativ metodik 7,5 hp, eller motsvarande
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Examinationsform Skriftlig inlämningsuppgift och seminarier
 
Moment 0010 Skriftlig inlämningsuppgift 5 hp, examinerar lärandemål 1-3, betyg A-F
Moment 0020 Seminarier 2,5 hp, examinerar lärandemål 1-2, 4, betyg U, G

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

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Skriftlig inlämningsuppgift 5 hp Betyg: AF

0020   Seminarier 2,5 hp Betyg: UG


