Medicinska fakulteten

AUDN80, Teorikurs i audiologi ur ett internationellt
perspektiv, 7,5 högskolepoäng
Theoretical Course in Audiology - International Perspective, 7.5
credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Programnämnden för rehabilitering 2021-02-03 och senast
reviderad 2021-11-23. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2021-11-23,
vårterminen 2022.

Allmänna uppgifter
Kursen är en fristående kurs på avancerad nivå och kan ingå i magister- eller
masterexamen i audiologi. Kursen följer bestämmelserna i Högskoleförordningen SFS
1993:100 med senare ändringar.
Undervisningsspråk: Svenska och engelska
Huvudområde

Fördjupning

Audiologi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Kursens övergripande mål är att skapa en internationell mötesplats där studenterna
ska fördjupa sina kunskaper om aktuell teoribildning inom ett audiologiskt relevant
fält ur ett globalt perspektiv. Moment i kursen utformas i samverkan med utländska
partneruniversitet varför det ämnesmässiga innehållet kommer att variera mellan
kurstillfällen. Det aktuella området fördjupas också genom enskilda litteraturstudier.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• fördjupat redogöra för och diskutera teoribildningen inom ett forskningsområde
som är relevant inom audiologi, sätta detta i ett historiskt, tvärvetenskapligt och
globalt sammanhang samt applicera detsamma för förhållanden såväl i den egna
kontexten som i olika globala kontexter.
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten visa förmåga att:
• självständigt och kritiskt förhålla sig till olika teorier och deras relevans för
audiologisk verksamhet i den egna kontexten.
• reflektera kring hälsojämlikhet i ett globalt perspektiv.

Kursens innehåll
I kursen studeras teoribildning inom det aktuella forskningsområdet framför allt med
anknytning till det område som gästläraren representerar.
Genom möten med internationella studenter ska också möjligheter ges att diskutera
FN:s globala mål för hållbar utveckling och dessas betydelse för det audiologiska
verksamhetsfältet.

Kursens genomförande
Undervisningen består av introduktion, föreläsningar, workshop och
seminariediskussioner med inbjudna internationella gästlärare och egna
litteraturstudier som utmynnar i skriftlig/muntlig rapport. Delar av undervisningen kan
genomföras digitalt.

Kursens examination
Krav för godkännande:
För godkänt provmoment Workshop krävs närvaro vid introduktion och föreläsningar
samt aktivt deltagande i workshop och avslutande workshopseminarium.
För godkänt provmoment Fördjupning krävs godkänd skriftlig rapport över workshop
och genomförda litteraturstudier samt godkänt deltagande i avslutande
examinationsseminarium.
All bedömning görs individuellt utifrån fastställda kriterier. För varje prov/moment
anordnas en ordinarie och två omexaminationer. Student som inte uppnår godkänt
resultat vid något av dessa tillfällen har möjlighet att genomgå ytterligare
examination.
Student som underkänts vid två examinationstillfällen kan begära byte av examinator.
Vid omexamination kan examination i grupp ersättas av individuell examination.
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
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Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

Förkunskapskrav
Audionomexamen motsvarande medicine kandidatnivå i audiologi. Utländsk examen i
audiologi med behörighet för studier på avancerad nivå.
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Prov/moment för kursen AUDN80, Teorikurs i audiologi ur ett internationellt
perspektiv
Gäller från H21
2101 Workshop, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2102 Fördjupning, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

