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Forskarnivå/Third Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2013-03-25.
Förkunskaper
Antagen till utbildning på forskarnivå i psykologi.

Lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas doktoranden kunna:
Kunskap och förståelse
 demonstrera en systematisk förståelse för principer och olika former för vetenskaplig
kommunikation inom det psykologiska vetenskapsområdet
Färdighet och förmåga
 demonstrera färdigheter i att självständigt utforma olika presentationsformer såsom vetenskapliga
artiklar, abstrakts och posters
 genomföra och ansvara för vetenskapliga diskussioner, redovisningar samt populärvetenskapliga
presentationer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 visa förmåga att göra egna bedömningar av vetenskaplig kommunikation i tal och skrift
Innehåll
Kursen är en färdighetskurs som avser att introducera de forskarstuderande i den kommunikativa
praxis som finns inom det psykologiska vetenskapsområdet. Kursen olika moment avser att ge
förtrogenhet med och erfarenheter av olika presentationsformer relaterade till forskning.

Undervisningsformer
Undervisningen sker genom doktorandens medverkan i olika aktiviteter och moment för vetenskaplig
kommunikation (se bifogad checklista).

Undervisningsspråk
Undervisningsspråket är svenska, men kursen kan vid behov genomföras på engelska. seminarier.

Betyg
På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).
Former för bedömning
Kursen examineras individuellt genom intyg på genomförda aktiviteter enligt särskild checklista (se
bilaga). Kursansvarig gör en bedömning av genomförda aktiviteter och fattar beslut om godkännande.

Kursvärdering
Kursansvarig bereder deltagarna tillfälle att göra en kursvärdering efter avslutat kurs samt tillser att
kursvärderingen sammanställs och redovisas i FUB.

Övrigt
Huvudhandledaren ansvarar för att doktoranden bereds tillfällen att genomföra samtliga kurs-moment
under utbildningen. Forskarutbildningshandläggaren ansvarar för att checklistan och de bilagor som
styrker aktiviteterna arkiveras samt att kurspoängen inrapporteras i Ladok.

Kursanmälan görs till forskarutbildningshandläggaren vid psykologiska institutionen.

-----------------------Litteraturlistan finns i form av bilaga
Bilaga - Checklista för godkännande av kurspoäng
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Intyg, underskrifter eller motsvarande fordras som underlag för varje enskild aktivitetspunkt.

-

Aktivt deltagande/medverkan i seminarier utlysta vid institutionen
o minst 5

-

Närvaro vid licentiatseminarier vid institutionen
o minst 4

-

Närvaro vid disputationer vid institutionen
o minst 4

-

Godkänd medverkan som junioropponent vid licentiatseminarium vid institutionen
o minst 1

-

Muntlig presentation av den egna forskningen vid seminarier utlysta vid institutionen
o minst 2

-

Muntlig redovisning av den egna forskningen vid vetenskapliga konferenser
o minst 2

-

Muntlig eller skriftlig populärvetenskaplig redovisning av egen forskning
o minst 2

-

Abstrakt utarbetat för vetenskapligt möte och som godkänts efter peer-review bedömning
o minst 2

-

Posterpresentation på engelska utformad för vetenskapligt möte
o minst 1 för intern presentation vid institutionen
o minst 1 för presentation vid vetenskaplig konferens

-

”Elevator-talk” (hisspresentation) med återkoppling från kommunikatör
o minst 1

-

Pressrelease baserad på egen forskning
o minst 1

Kursdeltagarna förväntas i normalfallet genomföra samtliga aktiviteter under utbildningstiden. I fall
där någon enskild punkt inte har kunnat genomföras kan detta kompenseras genom mer omfattande
aktivitet(er) i annan aktivitet.
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