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Fastställande

Kursplanen är fastställd av Programkommittén för audiologi och logopedi 2008-12-03
och senast reviderad 2014-09-01 av Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Den
reviderade kursplanen gäller från och med 2014-09-01, höstterminen 2014.
Utbildningsområde: Medicinskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Inplacering

Kursen ges som fristående kurs på avancerad nivå.
Huvudområde

Fördjupning

Logopedi

A2E, Avancerad nivå, innehåller
examensarbete för masterexamen

Förkunskapskrav

Logopedexamen, magisterexamen i logopedi.
Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• kunna resonera kring olika typer av forskningsmetodik inom teoretisk och klinisk
logopedisk forskning samt angränsande forskning inom lingvistik och psykologi
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Färdigheter och förmåga
• kunna självständigt identifiera och formulera frågeställningar
• kunna planera, genomföra, sammanställa och presentera resultaten av en egen
forskningsstudie muntligt och skriftligt i form av ett vetenskapligt manuskript
författat på engelska och avsett för publikation
• kunna författa en projektansökan med den egna uppsatsen som bas för planerade
fortsatta studier
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• tillämpa etiska aspekter i en egen forskningsstudie
Innehåll

Studenten skall självständigt, med konsultativ handledning, genomföra en deskriptiv
eller experimentell studie inkluderande alla moment i forskningsprocessen:
litteratursökningar, utarbetande av frågeställningar, datainsamling, databearbetning,
tolkning och redovisning. Studien ska genomföras och manuset författas enskilt.
Arbetet ska ske självständigt och omfattning och kvalitet skall motsvara en publicerbar
artikel avsedd för en vetenskaplig tidskrift inom det logopediska verksamhetsfältet.
Dessutom skall studenten författa en projektansökan med den egna studiens resultat
som utgångspunkt.
Former för undervisning

Undervisningen bedrivs huvudsakligen som enskild handledning.
Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

För godkänd kurs krävs att studenten presenterar och försvarar sin studie och sitt
manuskript vid ett seminarium (med 1 opponent) och efter revision lämnar in den i en
korrigerad version, i ett sådant skick att det kan sändas till en vetenskaplig tidskrift för
bedömning. En projektansökan med studien som grund, omfattande cirka 5 sidor, läses
och godkänns (efter eventuell korrigering) av examinator.
Student äger, om det är praktiskt möjligt, rätt till byte av examinator efter att ha
underkänts två gånger på samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen
och skall vara skriftlig. examinationerna begränsat till högst fem av samma skäl.
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar bör studenten
garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en
tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare upplägg.
Betyg
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På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Kursvärdering

Kursvärdering sker enligt anvisning i studiehandledning.
Övrigt

Möjlighet till examination finns enbart under en tvåmånadersperiod vid vårterminens
slut. Om studenten inte har färdigställt uppsatsen i ett sådant skick att den kan
presenteras under denna period, är nästkommande möjlighet under motsvarande
tvåmånadersperiod året därpå.
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