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Mål All högre akademisk utbildning och forskning präglas av både läsning och författande av
vetenskapliga texter. För sådana texter ställs vissa formella och informella krav på texternas
uppbyggnad och innehåll. Denna kurs avser att träna studenten i vetenskapligt
artikelskrivande.
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. använda vetenskapliga litteraturdatabaser för att hitta relevant litteratur
2. sammanfatta och utvärdera vetenskaplig litteratur
3. referera och citera på korrekt sätt
4. ge exempel på skillnad mellan väl utförd och oetiskt utförd forskning
5. skriva en vetenskaplig artikel i sådant skick att den kan sändas in till vetenskapligt förlag
6. muntligt presentera och opponera på annans students artikel och presentation.

Kursens innehåll  Vetenskapliga artiklars uppbyggnad (ingående   komponenter, struktur etc.)
 Användande av tabeller, figurer, statistik etc.
 Referenssystem och referenshantering
 Vetenskapliga databaser
 Plagiarism, forskaretik/forskarfusk
 Skrivprocessen
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 Publikationsprocessen
 Muntlig presentationsteknik och opponering

Undervisning Kursen ges i form av föreläsningar och seminarier

Förkunskaper Masterexamen eller motsvarande. 

Examinationsform Seminarier, inlämningsuppgifter, vetenskaplig artikel

Betyg Godkänd och Underkänd

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av examinator eller kursansvarig i samband med kursstart.
Observera att kursen kräver att studentens ordinarie handledare också bidrar med handledning
under artikelskrivandet.
Det är också önskvärt att studenten redan har insamlade empiriska data som kan utgöra
grunden för artikeln som ska skrivas under kursen.

Hållbar utveckling Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.
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