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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
1.	uppvisa god informationskompetens, inkluderande förståelse av relevant vetenskaplig
litteratur inom huvudområdet, såväl som att i uppsatsen kunna använda denna litteratur på ett
korrekt sätt
2.	redovisa bredd och djup inom forskningsområdet inklusive tillämpliga metoder och sätta
den egna forskningen i ett större sammanhang
 
Färdighet och förmåga
3.	demonstrera förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, problematisera och formulera
frågeställningar inom huvudområdet samt identifiera den ytterligare kunskap som behövs
4.	självständigt planera och med adekvata metoder genomföra ett examensarbete inom en
given tidsram (inklusive datainsamling, bearbetning, analys och presentation av resultat)
5.	skriva en uppsats enligt etablerad vetenskaplig tradition (t.ex. följa IMRaD-stil, m.m.), samt
demonstrera god förmåga i skriftlig och muntlig kommunikation
6.	syntetisera uppsatsens innehåll till en visuell presentation (t.ex. poster, video, portfolio)
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
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7.	demonstrera självinsikt och ett kritiskt förhållningssätt till det egna vetenskapliga arbetet,
liksom att kritiskt granska, tolka och värdera andras arbeten
8.	visa förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta etiska och
samhälleliga aspekter samt följa vetenskaplig god sed.

Kursens innehåll Fördjupning och breddning inom ämnesrelevant litteratur och teori inkl. forsknings- och
utvecklingsarbeten
Kritisk systematisering och granskning av forskningsresultat samt reflektion av egna och
andras arbeten
Projektspecifika studier och metoder (ev. inkl. fältarbete)
Uppsatsskrivning
Produktion av visuell presentation
Redovisning och försvar av uppsats
Opposition på annan students uppsats och presentation
Aktivt deltagande vid handledning och i seminarier

Undervisning Handledning och seminarier

Förkunskaper Avslutade kurser om minst 135 hp inom Samhällsplanerarprogrammet 180 hp eller
motsvarande, varav 75 hp avslutade kurser inom huvudområdet samhällsplanering,
inkluderande minst 15 hp med fördjupning G1F; Vetenskaplig teori och skrivande 7,5 hp eller
motsvarande; samt minst en kurs som visar progression och fördjupning inom huvudområdet,
såsom Fjärr- och GIS-analys 7,5 hp, Urban teori 7,5 hp, Demokrati och etik inom
samhällsplanering 7,5 hp eller motsvarande.

Examinationsform Seminarier, uppsats, muntlig och visuell presentation, opposition på annat examensarbete

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

Begränsningar Det självständiga examensarbetet kan skrivas tillsammans med högst en medförfattare. För
examensarbete som utförs i näringslivet ska, i förekommande fall, frågor rörande patent,
sekretess, upphovsmannarätt o. dyl. regleras genom avtal före arbetets igångsättande.

Övriga föreskrifter Studentens ansökan med projektplan för examensarbetet ska vara godkänd innan
examensarbetet får påbörjas. Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i
samband med kursstart. Examensarbetets fortskridande ska redovisas av studenten för
handledaren vid de tillfällen handledaren så kräver, dock minst en gång före
halvvägsseminariet och minst en gång före slutseminariet.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Självständigt arbete 15 hp Betyg: AF


