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Mål
Mål för utbildning på avancerad nivå
Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och
förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning
på grundnivå,

ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och
situationer, och
utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på
självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(1 kap. 9 § högskolelagen)

Kursens mål
Efter avslutad kurs skall deltagaren

kunna redogöra för samt tillämpa grundläggande begrepp inom optik
kunna redogöra för samt tillämpa grundläggande begrepp inom optometri
kunna redogöra för grundläggande begrepp som beskriver det taktila sinnet
redogöra för grundläggande pedagogiska principer för punktskriftsutlärning
kunna diskutera och reflektera kring principer för ett gott bemötande i behandlingssituationer

Kursens huvudsakliga innehåll
Optik och optometri
Ögats anatomi och fysiologi
Vanliga synfel och ögonsjukdomar
Olika behandlingsåtgärder



Det taktila sinnet uppbyggnad och funktion
Pedagogiska principer för punktskriftsutlärning
Bemötandets principer
Informationssökning

Studieformer
Föreläsningar, seminarium och individuella studier.

Examinationsformer
Optik och optometri, 4,5 högskolepoäng (Provkod: A001)
Individuell skriftlig hemtentamen som genomförs på distans med digital inlämning.
Plagiatkontroll. Vid underkänt eller ej inlämnad tentamen, ges möjlighet till ytterligare ett
omprov.

Bemötande och delaktighet, 1,5 högskolepoäng (Provkod: A002)
Examineras genom seminarium. Vid underkänt eller frånvaro vid seminarium ges möjlighet till
ytterligare ett seminarium.

Det taktila sinnet, 1,5 högskolepoäng (Provkod: A003)
Examineras genom seminarium utifrån olika fallbeskrivningar.
Vid underkänt eller frånvaro vid seminarium ges möjlighet till ytterligare ett seminarium.

För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på
grundnivå och avancerad nivå.

Betyg
Enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen ska betyg sättas på en genomgången kurs om inte
universitetet föreskriver något annat. Universitetet får föreskriva vilket betygssystem som ska
användas. Betyget ska beslutas av en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator).

Enligt universitetets föreskrifter om betygssystem för utbildning på grundnivå och avancerad
nivå (beslut ORU 2018/00929) ska något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd
användas som betyg. För utbildning som ingår i en internationell magister- eller
masterutbildning eller i universitetets kursutbud för utbytesstudenter ska betygsskalan A-F
användas. Rektor, eller den rektorn bestämmer, får besluta om undantag från denna
bestämmelse för en viss kurs om det finns särskilda skäl.

Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Optik och optometri
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Bemötande och delaktighet
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Det taktila sinnet
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).

För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på
grundnivå och avancerad nivå.

Kommentar till betyg
Betyg på helkurs



För att få betyget Godkänd på hel kurs krävs godkänd på alla examinerande moment
För att få betyget Väl Godkänd på hel kurs krävs Väl godkänd på 4,5 hp samt godkänd på
övriga examinerande moment
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