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Särskild behörighet

Inga

Lärandemål

Studenten skall:

 visa förmåga att med vetenskaplig noggrannhet skriva ett abstract/färdigställa en poster 

som godkänns till internationell vetenskaplig konferens,

 presentera och diskutera abstract/poster på det Idrottsvetenskapliga 

doktorandseminariet.

Innehåll

Progression 

Deltagande i kursen förutsätter att deltagaren har producerat forskningsresultat som uppfyller de 

kriterier som gäller för konferensdeltagande.

Examination

Följande examinationsformer gäller i kursen:

 Antagande av abstract/poster och deltagande i internationell vetenskaplig konferens.

 Skriftlig och muntlig redovisning av abstract/poster vid det idrottsvetenskapliga 

seminariet.

Kurskrav

Aktivt deltagande med egen presentation i internationell vetenskaplig konferens. Genomförda 

seminarier om möjligt före konferens.

Examinationsformer
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Examinationerna som gäller i kursen beskrivs nedan.

Deltagande i vetenskaplig konferens med egen presentation I, 1.5 hp

Participation in scientific conference with abstract I, 1.5 credits

Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regler vid GIH.

Betyg

Som betyg på kursen används något av uttrycken godkänt eller underkänt.

Omtentamenstillfälle anordnas efter kursens slut vid tillfälle som kursdeltagare och examinator 

kommer överens om.

Studentinflytande och kursvärdering

I enlighet med 1 kap. 14 § högskoleförordningen (1993:100) ordnas skriftlig kursvärdering efter 

avslutad kurs. Återkoppling av resultatet till studenterna görs efter genomförd kursvärdering.

Kursvärderingar ska ha fokus på studenternas lärande och den pedagogiska processen i kursen, 

där lärandemål, läraktiviteter och examinationens utfall ligger till grund för en pedagogisk 

reflektion samt kursens kvalitet.

Undervisningsform

Kursen omfattar enskilt arbete, presentation vid seminarier och deltagande i konferens. I det 

enskilda arbetet ska deltagaren skriva abstract och/eller färdigställa poster. Det enskilda arbetet 

ska presenteras vid det idrottsvetenskapliga seminariet, om möjligt innan konferensen.

Övrigt

Kursen ges för doktorander som är antagna till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap vid 

GIH.

Studerande på forskarnivå kan tillgodogöra sig 1,5 hp per konferens och sammanlagt 4,5 hp 

inom utbildning på forskarnivå vid GIH.

Litteratur och övriga läromedel

Gäller hela kursen
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