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Kursens namn
Kurskod
Poäng
Fastställd:
Reviderad:

Gäller för:
Typ av kurs och dess
inplacering i
utbildningssystemet
Kursinnehåll

Mål
(jfr learning outcomes)

Undervisningens
form
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Examensarbete
FLT14
25
Godkänd av YH ledningsgrupp 2014-02-10
2015-09-14
2016-05-23
2017-05-15
2021-11-29
Utbildningsomgång 201600100-3 och 201600100-4
Kursen är en obligatorisk kurs i utbildningen ”Trafikflygare i kommersiell luftfart
med MPL-certifikat”.
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.
Efter avslutad kurs ska den studerande med utgångspunkt från de
flygrelaterade vetenskaperna visa:
- Kunskap och förståelse för grundläggande vetenskaplig teori
- 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
- Förmåga att tillämpa kunskap från tidigare delkurser
- Förmåga att identifiera sitt behov av kompetensutveckling
- Förståelse för hur valt ämnesområde eventuellt påverkar den
studerandes yrkesområde
- Förmåga att på ett logiskt och strukturerat sätt presentera valt
ämnesområde/frågeställning i enlighet med en vedertagen
rapportstruktur
- Introduktionsföreläsning
- Möte med handledare
- Självständigt skrivande
Examination sker genom att den studerande framlägger ett skriftligt
examensarbete.

Page 2 of 2

Betygskriterier

Förkunskapskrav
Litteratur samt övriga
hjälpmedel som den
studerande
införskaffar och
bekostar
Utbildningen bedrivs
helt eller delvis på
engelska
Övrigt

Icke godkänd:
Godkänd:

Den studerande uppfyller inte målen specificerad för kursen.
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
I enlighet med förkunskapskrav till utbildningsprogrammet ”Trafikflygare i
kommersiell luftfart med MPL-certifikat”.
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