
 

 

 
Kursplan 

Kursens namn Examensarbete 
Kurskod FLT31 
Poäng 25 
Fastställd: Godkänd av YH ledningsgrupp 2022-03-07 

Reviderad:  

Gäller för: Utbildningsomgång YH01518-2021-1 och YH01518-2021-2 

Typ av kurs och dess 
inplacering i 
utbildningssystemet 

Kursen är en obligatorisk kurs i utbildningen “Integrerad trafikflygarutbildning”.  

Kursinnehåll Kursen ger en grundläggande orientering om vetenskapligt skrivande. De 
studerande, i grupper om två, fördjupar sig med ett vetenskapligt 
förhållningssätt i en frågeställning inom yrkesområdet. Avsteg från att vara två 
författare per rapport kan endast undantagsvis beviljas. 
Kursen redovisas genom att de studerande lämnar in ett skriftligt arbete på 
svenska (sammanfattning/abstract på både svenska och engelska). 
Syftet är att de studerande ska visa prov på den samlade kunskap utbildningen 
gett genom att fördjupa sig i ett område kopplat till yrkesrollen. 

Mål Efter avslutad kurs ska den studerande med utgångspunkt från de 
flygrelaterade vetenskaperna ha: 

- Ha kunskap och förståelse för grundläggande vetenskaplig teori. 
- Ha förmåga att med ett vetenskapligt förhållningssätt samla och kritiskt 

tolka relevant information för att analysera en specifik frågeställning 
samt kunna diskutera och redogöra för frågeställningarna i dialog med 
olika grupper. 

- Ha förmåga att tillämpa kunskap från tidigare delkurser. 
- Ha förmåga att identifiera sitt behov av kompetensutveckling. 
- Ha förståelse för hur valt ämnesområde eventuellt påverkar den 

studerandes yrkesområde. 
- Ha förmåga att på ett logiskt och strukturerat sätt presentera valt 

ämnesområde/frågeställning i enlighet med en vedertagen 
rapportstruktur. 

Undervisningens  
form 

- Introduktionsföreläsning 
- Möte med handledare  
- Självständigt skrivande 

Examination Examination sker genom att den studerande framlägger ett skriftligt 
examensarbete. 

Betygskriterier Icke godkänd: Den studerande uppfyller inte målen för kursen 



 
   

 

 Godkänd: Uppsatsen bedöms godkänd om den studerande har 
kompetenser att tillämpa målen specificerade för kursen. 

 Väl godkänd: Utöver kravet för godkänt har den studerande på ett 
reflekterande sätt kunna beskriva ett antal 
förbättringsområden inom målbeskrivningarna. 

Förkunskapskrav I enlighet med förkunskapskrav till utbildningsprogrammet “Integrerad 
trafikflygarutbildning”. 

Utbildningen bedrivs 
helt eller delvis på 
engelska 

Nej 

 


