Medicinska fakulteten

AUDN83, Fördjupning i audiologi I, 7,5 högskolepoäng
Advanced Course in Audiology I, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Programnämnden för rehabilitering 2021-05-26 att gälla
från och med 2021-05-26, vårterminen 2022.

Allmänna uppgifter
Kursen är en fristående kurs i audiologi på avancerad nivå. 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
Målet med kursen är att vara ett komplement till nationellt eller internationellt utbud
av audiologiska kurser på avancerad nivå. Kursen erbjuder studenten möjlighet till
valfri teoretisk eller klinisk fördjupning inom det audiologiska fältet, nationellt eller
internationellt efter individuella önskemål, intressen och behov.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
• fördjupat redogöra för de kunskaper och erfarenheter som kursaktiviteterna givit
och sätta dessa i relation till tidigare kunskaper.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten visa förmåga att
• Identifiera ett behov av kunskapsfördjupning inom ett audiologiskt område och
formulera en plan för hur denna fördjupning ska genomföras,
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• i skrift och muntligt, på ett fördjupat sätt beskriva och diskutera aktuella
audiologiska kunskaper och erfarenheter som kursaktiviteterna givit.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten visa förmåga att
• kritiskt granska och värdera de verksamheter och områden som studenterna varit
i kontakt med under kursen.

Kursens innehåll
Kursen utformas individuellt och kan genomföras inom svensk eller utländsk
audiologisk verksamhet, alternativt innebära en fördjupning i litteratur inom ett valt
delområde.

Kursens genomförande
Undervisning utformas individuellt i överenskommelse mellan student,
kursansvarig och utbildningsledning/examinator.

Kursens examination
Undervisning
Undervisning utformas individuellt i överenskommelse mellan student,
kursansvarig och utbildningsledning/examinator. Kursaktiviteterna kan t ex utgöras av
internationellt utbyte, kliniskt projekt, klinisk praktik med avancerad handledning,
litteraturstudier/-översikt eller mindre vetenskaplig artikel.
Examination
Examination sker i form av inlämnad skriftlig rapport, muntlig presentation och
avslutande seminarium.
För att bli godkänd krävs godkänd individuell plan, godkänd muntlig presentation vid
seminarium samt godkänd skriftlig rapport. Vidare krävs för godkännande närvaro vid
aktuella moment utifrån uppgjord plan samt vid avslutande seminarium.
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
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Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
Betyg sätts efter genomgången kurs.

Förkunskapskrav
Tillträde till kursen har studerande som
- avlagt audionomexamen/medicine kandidatexamen i audiologi.

Övrigt
Litteratur enligt hänvisning från kursansvarig.
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Prov/moment för kursen AUDN83, Fördjupning i audiologi I
Gäller från V22
2201 Fördjupning i audiologi, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

