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Huvudområde:
BIA (Biologi)
Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2017-02-17 och gäller från
höstterminen 2017 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Biologi II (BIGA02), Biologi III (BIGA03), varav 52,5 hp godkända, samt fördjupningskurs i biologi
15 hp. Motsvarandebedömning kan göras.
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenterna kunna:
- söka, samla, värdera och kritiskt granska vetenskaplig litteratur inom det biologiska ämnesområdet
- självständigt planera och genomföra ett vetenskapligt individuellt arbete inom biologi inom givna
tidsramar
- analysera och sammanställa data och information samt göra relevanta bedömningar utifrån
sammanställda vetenskapliga data och information
- skriftligt och muntligt presentera och diskutera sina resultat
- anpassa redovisningens utformning till biologistudenter
- självständigt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fördjupa sina kunskaper inom
specialområden i biologi
Innehåll
Kursen består av ett individuellt arbete som studenten väljer i samråd med examinator. Arbetet skall
bygga på studentens tidigare studier i biologi och utgöra en fördjupning av dessa. Parallellt med det
individuella arbetet skall även obligatoriska litteraturstudier genomföras. Kursen innehåller
examinerande seminarier.
Undervisningen sker i form av handledning under arbetets gång. Vid slutet av kursen skall det enskilda
arbetet redovisas i form av en skriftlig uppsats samt muntlig presentation och opposition.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Kursen examineras genom utförande av ett individuellt skriftligt arbete, en muntlig redovisning av
arbetet, en opposition på ett annat arbete och en skriftlig inlämningsuppgift kring de obligatroiska
vetenskapliga seminarierna.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.
Övrigt
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
I kursen kan fältmoment ingå som kan medföra extra kostnader för studenten och som kan innebära
övernattning utanför studieorten.

