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Utbildningsnivå Grundnivå

Kurskod MPG302

Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Miljövetenskap

Ämnesgrupp Miljövetenskap

Utbildningsområde Naturvetenskapliga området 50.0 %
Tekniska området 50.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
1. använda grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp
2. diskutera vad vetenskap är och dess roll i samhället
 
Färdigheter och förmågor
3. välja lämpliga metoder baserat på forskningsfrågor
4. sammanfatta och utvärdera vetenskapliga projekt
5. designa, presentera och diskutera vetenskapliga projekt
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
6. värdera vetenskapliga metoder utifrån dess styrkor och brister
7. diskutera etiska problem inom forskning och tillämpning.

Kursens innehåll Grundläggande vetenskapliga och vetenskapsteoretiska förhållningssätt, begrepp och ansatser
Metoder för datainsamling och analyser
Presentation av vetenskapliga resultat, akademiskt skrivande och användning av statistik,
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tabeller, figurer
Vetenskapens roll i samhället
Etiska frågor i forskning och tillämpningar

Undervisning Föreläsningar, övningar, seminarier och projekt

Förkunskaper Avklarade kurser om minst 90 hp inom utbildningsprogrammet Miljövetenskap - teknik,
beteende och samhälle (Co-op) 180 hp inklusive Miljövetenskaplig metod 7,5 hp, eller
motsvarande

Examinationsform Seminarier, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter
 
Moment 0010 Seminarier och övningsuppgifter 3 hp, examinerar lärandemål 1, 2, 6 och 7,
betyg U, G
Moment 0020 Inlämningsuppgifter 4,5 hp, examinerar lärandemål 3-5, betyg A-F

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   Seminarier och övningsuppgifter 3 hp Betyg: UG

0020   Inlämningsuppgifter 4,5 hp Betyg: AF


