Humanistiska och teologiska fakulteterna

BASA01, Baskurs för universitetsstudier, 7,5 högskolepoäng
Introductory Course for Studies at University, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2010-12-17 att gälla från och med 201012-17, vårterminen 2011.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för olika former av information, kommunikation, kunskap och
forskning inom ett antal olika vetenskapsområden,
• kunna översiktligt beskriva grundläggande vetenskapsteoretiska problem,

Färdighet och förmåga
• visa prov på utvecklade färdigheter för en god studieteknik,
• kunna söka, strukturera och presentera information på ett systematiskt sätt,
• kunna använda effektiva metoder för källkritik, argumentationsanalys och kritisk
informationshantering,
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna självständigt välja lämpliga analys- och presentationsformer för specifika
problem och uppgifter,
• kunna kritiskt bedöma vetenskapligheten hos utsagor, teorier och metoder,
• kunna förhålla sig till och bedöma citat, referenser och annan information på ett
akademiskt hederligt sätt.

Kursens innehåll
Kursen är en allmän introduktion till universitetsstudier inom samtliga
fakultetsområden. I fokus står praktiska, färdighetsutvecklande moment som rör
studieteknik, skriftlig och muntlig framställningsteknik, informationssökning och
kritisk informationshantering. Kursen innehåller dessutom orienterande teoretiska
moment som ger en översikt över grundläggande vetenskapliga begrepp,
kunskapsområden och metoder för insamling, bearbetning och presentation av
information.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppövningar och handledning.
Deltagande i gruppövningar är obligatoriskt.

Kursens examination
Examination sker i form av inlämningsuppgifter.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Kursgivande institution är Filosofiska institutionen.
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Prov/moment för kursen BASA01, Baskurs för universitetsstudier
Gäller från H11
1001 Baskurs för universitetsstudier, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

