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PROJEKTSPECIFIK FÖRDJUPNING, 7,5
HÖGSKOLEPOÄNG
IN-DEPTH PROJECT STUDY, 7.5 CREDITS
Basdata
Kursen är obligatorisk inom masterprogrammet vid GIH.
Utbildningsområde: Idrott
Ämne: Idrottsvetenskap
Omfattning: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad
Behandlad av Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap
2012-06-12.
Kursplanen är fastställd av Grundutbildningsnämnden
2012-06-13.
Ikraftträdande: Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2012.

Förkunskapskrav och urval
Grundläggande behörighet
Studenten skall ha examen på kandidatnivå i idrott/idrottsvetenskap, sjukgymnastik eller
motsvarande.

Särskild behörighet
Studenten skall vara antagen till masterprogrammet på GIH eller på annat lärosäte.

Urval
Studenter antagna till masterprogrammet på GIH har företräde vid flera behöriga sökande än
antal platser.

Förväntade studieresultat
Studenten skall:
– kunna formulera och försvara en uppsats-pm där studiens motiv, syfte, metod och
studiedesign framgår samt opponera på en annan uppsats-pm.
– kunna beskriva några grundläggande drag (teorier, metoder, forskningsläge,
skolbildningar) inom idrottsvetenskap med fokus på den tänkta uppsatsen,
– kunna uppvisa kunskap och metodologiskt färdighet i den forskningstradition inom
vilken den tänkta uppsatsen skall skrivas.
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Innehåll och uppläggning
Kursens innehåll och upplägg hänger starkt samman med det självständiga arbetet, och skall ses
som en förberedelse till detta. Innehåll, upplägg och litteratur bestäms och väljs i samråd mellan
handledare för det självständiga arbetet och studenten. I detta moment ingår också att studenten
skall färdigställa en uppsats-pm om cirka fem sidor, vilken skall behandlas på ett seminarium
där studenten också opponerar på en annan students pm. Uppsats-pm kan författas på svenska
eller på engelska.

Arbetssätt
Handledaren och studenten väljer i samråd kursen upplägg och examinationsform. En kurs-pm
skickas i början av kursen till kursansvarig vilken återkopplar till student och handledare.
Undervisningen kan bedrivas både på campus och via distans. Handledaren har kontinuerlig
kontakt med studenten via internet, telefon och/eller genom återkommande möten. Kursen
bygger i hög grad på självstudier, men kan variera beroende på valt arbetssätt.

Progression
Kursen innebär studier på avancerad nivå, vilka utgör en påbyggnad och fördjupning av dels de
kunskaper och färdigheter som erhållits på grundnivå inom ramen för en kandidatexamen i
idrott/idrottsvetenskap, sjukgymnastik eller motsvarande.

Examination
Kurskrav
Kurskraven bestäms av handledaren i samråd med kursansvarig.

Examinationsformer
Examinationsformerna bestäms av handledaren och studenten och kan därför variera. En kurspm skall inlämnas av handledaren till kursansvarig och godkännas samt en uppsats-pm på cirka
fem sidor ska författas och försvaras vid ett seminarium, vilket äger rum i slutet av kursen.
Studenten ska även opponera på en annan students pm.

Antal tillfällen för prov och praktik
Examinationerna avläggs enligt anvisningarna i kurs-pm som studenten erhåller dels vid
kursstart, dels i samråd med handledaren.

Betyg
Som betyg på kursen som helhet används något av uttrycken Väl godkänt, Godkänt eller
Underkänt. Senast i samband med kursstart skall studenterna erhålla preciserad information om
examinationsformer och betygskriterier för respektive nivå. Betyg ska vara rapporterat till
studieadministratör senast tre veckor efter avslutad kurs.
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Övrigt
Utvärdering
Efter avslutad kurs gör varje student en utvärdering av kursen och varje lärare gör en
självvärdering. Dessa återförs inom tre veckor till studentgruppen och examinator.

Studentinflytande
Studentinflytande sker genom studentrepresentation i Grundutbildningsnämnden och i
programkommittén för Masterprogrammet (PKM).

Litteratur och övriga läromedel
Litteraturen väljs, i samråd med handledare, utifrån det självständiga arbetets inriktning.
Vald och examinerad kurslitteratur redovisas till kursansvarig.
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