
1. Identifikation och grundläggande uppgifter 
1. Kurskod   
2. Kursens namn Examensarbete 

3. Nivå G 

4. Högskolepoäng 15 hp 

5. Beslutsuppgifter  
6. Ändringsuppgifter  
 
 
2. Allmänna uppgifter 
1. Huvudområde/n, om 

tillämpligt 
Aeronautiska vetenskaper 

2. Ämne, om tillämpligt  

3. Typ av kurs och dess 
inplacering i 
utbildningssystemet 

Kursen är en obligatorisk kurs inom utbildningsprogrammet 

Trafikflygarutbildning och ingår i dess sista skede. 

4. Undervisningsspråk Undervisningen sker på svenska. 

 
 
3. Mål (jfr learning outcomes) 
  Efter avslutad kurs ska den studerande 
1. Kunskap och förståelse • Visa kunskap och förståelse för de aeronautiska 

vetenskapernas grund. 

• Visa förmåga att orientera sig i aktuella aeronautiska 

forskningsfrågor.  

2. Färdighet och förmåga • Visa förmåga att integrera, fördjupa och tillämpa 

kunskaper från tidigare delkurser. 

• Visa förmåga att samla och kritiskt tolka relevant 
information för att analysera en specifik 

problemställning.   

• Visa förmåga att muntligt och skriftligt diskutera och 
redogöra för problem och problemlösningar i dialog 

med olika grupper.  

3. Värderingsförmåga och 
förhållningssätt 

• Visa förmåga att på ett etiskt korrekt sätt referera 
andras arbete. 

• Visa ett aktivt förhållningssätt och förmåga att 
identifiera sitt behov av kompetensutveckling genom att 

inhämta och tillgodogöra sig ny kunskap inom de 

aeronautiska vetenskaperna. 

• Visa insikt om hur kunskaperna från de aeronautiska 
vetenskaperna påverkar samhället. 

• Visa insikt om hur kunskaperna från de aeronautiska 

vetenskaperna används. 

 
 
 
 
 
 
 



4. Kursinnehåll 
1. Kortare beskrivning av 

kursen och dess 
innehåll samt om 
kursen är indelad i 
olika delar 

I kursen ges en orientering om grundläggande metodik i 

rapportskrivning. I samarbete med handledaren väljer 

studenten en specifik problemställning inom de aeronautiska 

vetenskaperna som hon eller han sedan arbetar fördjupande 

med. Studenterna kan välja att skriva individuellt eller i 

grupper på två personer. Slutligen ska studenten/grupperna 

lämna in ett skriftligt arbete som också redovisas muntligen 

och opponera på andras arbete.  

 
 
5. Undervisning och examination 
1. Tillämpade former för 

undervisningen, inkl. 
uppgift om 
obligatoriska delar 

Undervisningen sker i form av obligatoriska föreläsningar 

samt möten med handledaren, individuellt eller i grupp.  

2. Examinationsformer Examination på kursen sker genom att studenten framlägger 

en uppsats/rapport samt deltar i granskningen av andras 

uppsatser/rapporter i seminarieform.  

3. Ev. begränsningar av 
antalet 
examinationstillfällen 

 

 
 
6. Betyg 
1. Betygsskala Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd 

eller väl godkänd.  

2.  Grund för betyg på hel 
kurs 

 

3.  Möjlighet till 
kompletterande ECTS-
betyg 

En in- eller utresande student har rätt att få kompletterande 

ECTS-betyg. Begäran om sådant ska göras till TFHS rektor 

eller motsvarande senast en vecka efter kursstart. 

4.  Ev. olika betygsskalor 
på olika delar av kursen 

 

 
 
7. Förkunskapskrav 
1. Särskilda 

förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs inga särskilda behörigheter. 

 
 
8. Litteratur 
1. Litteratur För lista på litteratur och övriga läromedel, se bilaga. 

 
 
9. Övrigt 
 Denna kursplan gäller från och med april 2008. 
 


