KURSPLAN Magisterprogrammet
Ladokkod MGASAR Fastställd 2011-06-20
Senast rev. [ej angivet]

SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE, 30 HÖGSKOLEPOÄNG
MASTER DEGREE PROJECT, 30 CREDITS
Basdata
Kursen ingår i ämnesstudier och är en obligatorisk kurs inom Magisterprogrammet vid
Gymnastik- och idrottshögskolan.
Utbildningsområde: Idrott
Ämne: Idrott
Omfattning: 30 högskolepoäng
Nivå: Avancerad
Kursplanen har behandlats av Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap
2011-06-15.
Kursplanen är fastställd av Grundutbildningsnämnden
2011-06-20.
Ikraftträdande: Denna kursplan gäller från och med läsåret 2011/2012.

Förkunskapskrav och urval
Grundläggande behörighet
Grundläggande examen på kandidatnivå i idrott/idrottsvetenskap eller motsvarande.

Särskild behörighet
Studenten skall ha en lärarexamen om minst 240 hp med huvudämnet Idrott, didaktisk
inriktning, eller motsvarande, alternativt kandidatexamen om 180 hp och minst 90 hp i
huvudområde Idrott/Idrottsvetenskap, eller motsvarande, med genomfört självständigt arbete om
15 hp.

Förväntade studieresultat
Studenten skall:
-

visa fördjupad förmåga att med stor självständighet och enligt god vetenskaplig praxis,
kunna analysera och avrapportera forskningsläge och översikter på ett fördjupat sätt,
kunna försvara det egna arbetet samt opponera på ett avancerat arbete genom att
problematisera, kritiskt granska och konstruktivt värdera de båda arbetena ifråga,
visa förtrogenhet med de forskningsetiska regler som är relevanta för det idrotts- och
utbildningsvetenskapliga kunskapsfältet,
kunna författa en uppsats, där såväl datainsamling som analys och diskussion präglas av ett
avancerat vetenskapligt förhållningssätt.
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Innehåll och uppläggning
Kursen innehåller ett Självständigt arbete, 30hp.
Master degree project, 30 credits

Arbetssätt
Student och handledare har kontinuerlig kontakt via återkommande handledningsträffar. Kursen
avslutas med GIH-förlagda uppsatsseminarier. Därtill ges möjlighet till korrespondens med
kursledning och övriga studenter via lärplattformen Fronter.

Progression
Kursen innebär studier på avancerad nivå, vilka utgör en påbyggnad och fördjupning av
kunskaper och färdigheter som erövrats på grundnivå inom ramen för en kandidatexamen i
Idrott/Idrottsvetenskap eller motsvarande. Detta medför bland annat ökade krav på
självständighet vad gäller förmåga till problematisering av tidigare forskning, val av
forskningsuppgift och genomförande av självständigt arbete.

Examination
Kurskrav
Obligatorisk närvaro vid PM-genomgång och de GIH-förlagda slutseminarierna.

Examinationsformer
Följande examinationsformer gäller i kursen:
-

självständigt arbete,
skriftlig och muntlig redovisning,
muntlig presentation och försvar vid slutseminarium,
opposition på annat självständigt arbete på avancerad nivå.

Antal tillfällen för prov och praktik
Examinationen avläggs vid kursslut enligt anvisningarna i kurspromemorian som studenten får i
och med kursstart. En uppsats-PM skall skrivas och godkännas av handledare och kursledning.

Betyg
Som betyg på momenten/kursen används något av uttrycken Väl godkänt, Godkänt eller
Underkänt. Senast i samband med momentstart 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
Frånvaro
Vid frånvaro bestäms eventuell ersättningsuppgift i samråd med kursledningen.

Utvärdering
Efter kursen gör varje student en utvärdering av momentet och varje lärare gör en
självvärdering. Dessa återförs till studentgruppen och examinator.

Studentinflytande
Studentinflytande sker direkt genom att val av inriktning på kurser, självständigt arbete och
litteratur sker i samråd med momentansvariga och handledare samt indirekt genom
studentrepresentation i Grundutbildningsnämnden och programkommittén för
Magisterprogrammet.

Litteratur och övriga läromedel
Obligatorisk:
Att ange källor, råd och anvisningar till studenter på GIH, 6:e uppl.,
http://www.gih.se/Utbildning/Dina-studier-vid-GIH/Skriva-uppsats/, 25 s.
Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning, 2002.
http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_princip
er_tf_2002.pdf).
Rånäsdokumentet – Råd och anvisningar i uppsatsskrivning för studenter och lärare vid GIH
(version 6.3). (Stockholm: GIH, 2013)
Aktuell vetenskaplig litteratur relevanta för det självständiga arbetet.
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