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1 Kursens innehåll 
 
Kursen innehåller förberedelse, genomförande, samt reflektion kring en presentation av den egna 
forskningen på en internationell vetenskaplig konferens. Internationella vetenskapliga konferenser 
är viktiga. Här kan doktorander presentera och diskutera idéer och redovisa sina forskningsresultat. 
Forskningskommunikationen sker i skarpt läge. När doktoranderna presenterar sin forskning i 
form av poster eller muntlig presentation är publiken juniora och seniora forskare som ofta har 
goda insikter i doktorandens forskningsområde och själv bedriver aktiv forskning inom området. 
Det ställer stora krav på att doktorandens forskningspresentation kommuniceras på ett sätt som är 
anpassat till denna internationella målgrupp av ofta erfarna forskare. Det kräver noggranna 
förberedelser så att presentationen är begripbar, strukturerad, och ger svar på den forskningsfråga 
som ställs. Vid en muntlig presentation krävs att doktoranden håller sig till tidsramarna. 
 
I kursen ingår 

- att skriva ett konferensabstrakt  
- att utforma en forskningspresentation i form av poster eller muntlig presentation att 

redovisa denna forskningspresentation vid konferensen.  
- att redovisa forskningspresentationen vid ett seminarium i ämnet.  

 
En internationell konferens kan genomföras i Sverige, men konferensspråket bör vara engelska och 
presentationen ska genomföras på engelska. 
 
 
2 Mål 
 
2.1 Kursens roll i utbildningen  
 
Kursen ska huvudsakligen avse följande examensmål för utbildningen på forskarnivå enligt 
högskoleförordningen (HF), nämligen att doktoranden ska visa 
 
Färdighet och förmåga 

- förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med 
auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och samhället i övrigt. (mål 6) 
 

 
 

Kursplan 
Utbildning på forskarnivå 
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Värderingsförmåga och förhållningssätt 

- intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet (del av mål 9)  
- förmåga att göra forskningsetiska bedömningar (del av mål 9) 
  

Numreringen av målen är densamma som i den allmänna studieplanen. 
 
 
2.2 Kursens mål  
 
För godkänt betyg ska doktoranden visa 
 
För godkänt betyg ska doktoranden visa förmåga att 

• skriva ett refereebedömt och accepterad abstract för presentationen  
• utarbeta en forskningspresentation som på ett tydligt och strukturerat sätt ger svar på den 

forskningsfråga som ställs,  
• kommunicera sin forskning genom att presentera den vid nationell eller internationell 

konferens och därvid planera och genomföra presentationen  
• kunna reflektera över och diskutera kring sin forskningspresentation. Detta innefattar att 

vid ett seminarium före eller efter deltagande på konferensen visa förmåga att 
o  på ett övertygande sätt redovisa en forskningspresentation som håller hög 

forskningskvalitet och är anpassad till en internationell publik som är förtrogna 
med forskningen i doktorandens forskningsområde 

o att kunna diskutera forskningspresentationens idéer och resultat på ett 
professionellt sätt. 

 
 
  
3 Kurslitteratur och andra läromedel 
 
I kursen används följande kurslitteratur och andra läromedel. 
 
Ingen specifik litteratur eller andra läromedel examineras i kursen. 
 
 
4 Utbildningsformer  
 
I kursen används följande utbildningsformer. 
 

• Självstudier 
• Presentation av forskning i form av poster eller muntlig presentation vid en internationell 

vetenskaplig konferens 
• Seminarium 

 
Deltagande i seminariet är obligatoriskt. 
 
 
5  Prov  
 
Kursen examineras genom ett prov i form av 
 
ett prov som består av följande delprestationer. Delprestationerna betygsätts inte var för sig utan 
ligger till grund för en sammantagen bedömning och betygsättning av provet.  
Delprestationer:  

-  refereebedömt och accepterat abstract för genomförd presentation,  
- genomförd presentation som intygas genom skriftlig bekräftelse, kopia ur 

kongressprogram eller abstract-bok,  
- inlämning av powerpoint, alternativt en kopia av postern som presenterades,  
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-  muntlig redovisning och reflektion över presentationen vid ett seminarium lett av docent 
eller professor inom ämnet. 

  
 
6 Betyg  
 
Prov som ingår i utbildningen på forskarnivå bedöms enligt en tvågradig betygsskala med betygen 
underkänt eller godkänt (lokala föreskrifter).  
 
Betyg ska beslutas av en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator) (HF). 
 
För godkänt betyg på prov som ingår i kursen krävs att doktoranden visar att han eller hon 
uppfyller målen med kursen enligt avsnitt 2.2, eller, om flera poänggivande prov ingår i kursen, de 
mål som det aktuella provet avser enligt avsnitt 5. 
 
Den som inte har blivit godkänd vid ordinarie prov ska ges tillfälle till omprov. 
 
Om ett prov har bestått av flera delprestationer får examinator som alternativ till omprov ge en 
kompletteringsuppgift avseende den delprestation som inte är godkänd.  
 
Om en doktorand har underkänts vid ett prov vid två tillfällen ska, om doktoranden begär det, en 
annan examinator utses att besluta om betyg.  
 
 
7 Tillträde till kursen 
 
7.1 Tillträdeskrav 
 
För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning 
på forskarnivå vid Örebro universitet. 
 
Den sökande ska vidare vara antagen i forskarutbildningsämnet psykologi vid institutionen för 
juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet. 
 
7.2 Urval 
 
Urval mellan de sökande som är antagna till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet och 
som uppfyller tillträdeskraven i övrigt enligt ovan sker enligt följande rangordning. 
 
Om inga andra urvalgrunder anges i detta avsnitt ges förtur till sökande med mindre antal 
kurspoäng kvar till examen, framför sökande med fler återstående kurspoäng. Vid lika poäng sker 
urval genom lottning. Detta gäller också inom eventuella angivna urvalsgrupper om inget annat 
sägs. 
 
 
7.3  Andra sökande än doktorander antagna vid Örebro universitet 
 
Andra sökande än doktorander antagna vid Örebro universitet kan ha rätt att delta i kursen med 
stöd av regler och/eller avtal om beställd utbildning, gemensam examen, nationella forskarskolor 
eller samarbete i övrigt med andra högskolor. 
 
Beslut om vilka sådana andra sökande som får delta i kursen fattas separat utifrån de regler 
och/eller avtal som föranleder ansökan om deltagande i kursen.   
 
 
8 Tillgodoräknande av tidigare utbildning och 
 yrkesverksamhet 
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Regler om tillgodoräknande finns i högskoleförordningen och återges på universitetets webbplats. 
 
 
9 Övrigt 
 
--- 
 
Övergångsbestämmelser     
 
--- 
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