Medicinska fakulteten

AUDK63, Audiologisk rehabilitering III: kandidatuppsats, 15
högskolepoäng
Audiological Rehabilitation III: Bachelor Thesis, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Programnämnden för rehabilitering 2018-11-22 och senast
reviderad 2020-10-15. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2020-10-15,
vårterminen 2021.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i audionomutbildningen, är obligatorisk i audionomexamen och ingår i
termin 6. Kursen följer bestämmelserna i Högskoleförordningen SFS 1993:100 med
senare ändringar.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Audiologi

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för
kandidatexamen

Kursens mål
Kursens övergripande mål är att studenten förvärvar kunskaper och färdigheter i att
planera och genomföra ett projekt som avser fördjupning inom den audiologiska
rehabiliteringen. Projektet presenteras genom skriftlig rapport och muntlig
presentation och försvar av eget arbete.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:
• visa fördjupad kunskap om det audiologiska kunskapsområdets vetenskapliga
grund samt orientering om aktuella forskningsfrågor,
• visa kunskap om vetenskapliga metoder, såväl kvantitativa som kvalitativa,
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• visa kunskap om tillämpliga metoder inom audiologisk rehabilitering,
• visa fördjupade kunskaper inom någon del av det audiologiska kunskapsområdet,
• presentera fördjupade kunskaper baserat på teoribildning inom audiologi.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten visa förmåga att:
• diskutera på ett fördjupat sätt företeelser, frågeställningar och situationer inom
det audiologiska fältet,
• självständigt identifiera, formulera och lösa problem i ljuset av aktuell forskning,
• söka, samla, bearbeta, värdera och kritiskt tolka relevant information i en
problemställning,
• självständigt tillämpa deskriptiv statistik,
• självständigt sammanställa en vetenskaplig rapport med för ämnet adekvat
språkbruk,
• aktivt och självständigt på ett logiskt och strukturerat sätt genomföra försvar och
opposition av examensarbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten visa förmåga att:
• kunna identifiera och diskutera på ett fördjupat sätt forskningsetiska
frågeställningar,
• visa förmåga att inom det audiologiska ämnesområdet göra bedömningar med
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Kursens innehåll
Den första delen av kursen består av föreläsningar och seminarier som ger
nödvändiga instrument i och kunskaper om vetenskapsmetodik och litteratursökning,
och som presenterar relevanta audiologiska områden lämpade för fördjupning.
Studenten ska i samband med detta välja inriktning, formulera en plan och presentera
denna.
Därefter fortskrider projektarbetet under handledning och består av empirisk
undersökning, kritisk granskning, sammanställning och analys. Handledningen sker
dels vid seminarier i grupp, dels individuellt.
Den skriftliga rapporten ska omfatta 15-20 sidor. Underlag för diskussion utformas
och presenteras kontinuerligt under kursens gång.
Studenten ska presentera den egna rapporten och vara opponent vid seminarium,
samt vara aktivt deltagande vid övriga medstuderandes presentationer/seminarier.

Kursens genomförande
Kursen består av föreläsningar, seminarier, empirisk undersökning, sammanställning
av skriftlig rapport, presentation av rapport samt granskning och opposition av
medstuderandes projekt.
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Kursens examination
För godkänd kurs krävs:
Aktivt deltagande i seminarier och vid presentationer.
Godkänd plan för projekt.
Godkänd skriftlig rapport av projekt.
Godkänd muntlig presentation och försvar av eget projekt .
Godkänd opposition av medstuderandes projekt.
Antal prov
För varje kurs anordnas ett ordinarie och ett omtentamenstillfälle i direkt anslutning
till kursen. Student som inte uppnår godkänt resultat vid något av dessa tillfällen har
möjlighet att genomgå förnyad examination vid senare tillfälle.
Ny examinator
En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av
en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot
det. (SFS 2006:1053). Begäran görs hos utbildningsansvarig.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

Förkunskapskrav
Tillträde till kursen har student som antagits till audionomprogrammet och som är
godkänd på samtliga kurser termin 1-4 samt har genomfört termin 5 med minst 15
högskolepoäng godkända.
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Prov/moment för kursen AUDK63, Audiologisk rehabilitering III:
kandidatuppsats
Gäller från V19
1901 Examensprojekt, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

