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IDROTTSVETENSKAPLIG ÄMNESKURS, 15
HÖGSKOLEPOÄNG
SPORT SCIENCE SUBJECT COURSE, 15 CREDITS
Basdata
Kursen är obligatorisk i utbildningen på forskarnivå i ämnet Idrottsvetenskap vid GIH.
Utbildningsområde: Idrott, fysisk aktivitet och hälsa
Ämne: Idrottsvetenskap
Omfattning: 15 högskolepoäng
Nivå: Forskarnivå
Behandlad av Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap
[2011-04-13].
Kursplanen är fastställd av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden
[2011-04-13].
Ikraftträdande: Denna kursplan gäller från och med VT 2011.

Förkunskapskrav
Doktoranden ska vara antagen till utbildning på forskarnivå i Idrottsvetenskap vid GIH.

Förväntade studieresultat
Doktoranden skall:
– kunna formulera en forskningsplan där studiens motiv, syfte och studiedesign framgår
– översiktligt kunna beskriva grundläggande drag i den forskningstradition inom vilken
det tänkta forskningsprojektet ska genomföras,
– kunna karaktärisera och kritiskt jämföra inriktning på det egna forskningsprojektet i
förhållande till tidigare forskning,
– kunna föra en kritisk diskussion kring det tänkta forskningsprojektet, särskilt avseende
originalitet, genomförbarhet och betydelse dels för idrottsvetenskapen, dels för tänkbara
avnämare.

Innehåll och uppläggning
Arbetssätt
Kursen genomförs individuellt där doktorandens uppgift är att, i samverkan med handledare,
precisera och förfärdiga en forskningsplan om cirka 5-20 sidor. Doktorand och handledare väljer
gemensamt ut den litteratur som ska ligga till grund för arbetet. Kursen avslutas med ett
seminarium där doktoranden dels får synpunkter på sitt tänkta forskningsprojekt, dels får svara
på frågor kring projektet. Forskningsplanen författas på svenska eller på engelska.

Progression
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Kursen Idrottsvetenskaplig ämneskurs är den första kurs som en nyantagen doktorand i
Idrottsvetenskap möter i forskarutbildningen. Den bygger på de vetenskapliga kunskaper
doktoranden har tillägnat sig vid tidigare studier på avancerad nivå.

Examination
Examinationsformer
Följande examinationsformer gäller i kursen: doktoranden författar, på svenska eller på
engelska, en forskningsplan om cirka 5-20 sidor, presenterar denna och svarar på frågor kring
sitt kommande forskningsprojekt vid ett särskilt planeringsseminarium. Varje doktorand har
cirka en timme till förfogande, inklusive tiden för diskussion och synpunkter på
forskningsplanen från andra doktorander respektive från forskare verksamma vid GIH.

Antal tillfällen för prov och praktik
Examinationen avläggs vid kursens slut vid ett separat tentamenstillfälle enligt anvisningarna i
kurspromemorian som doktoranden får vid kursstart. Eventuell omtentamen sker enligt
anvisningar vid det första tentamenstillfället.

Betyg
Som betyg på kursen används något av uttrycken Godkänt eller Underkänt. Senast i samband
med kursstart skall doktoranden få preciserade kriterier för respektive betygsnivå.

Övrigt
Utvärdering
Efter avslutad kurs gör varje doktorand en utvärdering av kursen och varje lärare gör en
självvärdering. Dessa återförs inom tre veckor till doktorandgrupp och examinator.

Studentinflytande
Studentinflytande sker dels genom studentrepresentation i Forsknings- och
forskarutbildningsnämnden, dels genom samråd med handledare avseende forskningsinriktning
och val av litteratur.

Litteratur och övriga läromedel
Litteraturen väljs, i samråd med handledare, i sin helhet utifrån vald forskningsinriktning.
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