
Dnr: MVA604/20171

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Miljövetenskap

Kursplan

Miljövetenskap - magisterarbete

Kurskod: MVA604
Kursens benämning: Miljövetenskap - magisterarbete

Environmental Science
Högskolepoäng: 15
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Successiv fördjupning: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen (A1E)

Huvudområde:
MXA (Miljövetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2016-09-06 och gäller från
vårterminen 2017 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Kandidatexamen i miljövetenskap samt Miljörättvisa och hållbar utveckling 15 hp (MVA603).

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
-identifiera och formulera preciserade frågor samt genomföra adekvata metodval utifrån en allmänt
formulerad frågeställning inom miljövetenskap,
-genomföra litteratursökning och annan form av datainsamling samt analys av datamaterial,
-göra etiska reflektioner och bedömningar av forskningsfrågor och forsknings- och utvecklingsarbeten
inom miljövetenskap,
-beskriva och förklara metod, resultat och analys samt diskutera slutsatser i skriftligt form inom det
miljövetenskapliga fältet,
-muntligt presentera och försvara samt kritiskt granska vetenskapliga arbeten inom miljövetenskap.

Innehåll
Kursen innehåller:
Ett självständigt vetenskapligt arbete baserat på empiriska alternativt teoretiska undersökningar inom
ett miljövetenskapligt relevant tema.

Kursens undervisningsformer består av individuell och/eller grupphandledning.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursen examineras genom ett skriftligt individuellt självständigt arbete som försvaras vid ett



seminarium. Dessutom ingår att opponera och kritiskt granska andra kursdeltagares arbeten.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Betygskriterier för väl godkänd framgår av kursens studieanvisningar.

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.
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