ANMÄLAN OM HALVTIDSSEMINARIUM, 5 HP | ENROLMENT OF HALF-TIME SEMINAR, 5 credits
Lokal, datum och klockslag | Location, date and time
Seminarietitel | Title of the seminar
Efternamn och förnamn | Family name and given name

Personnummer | Personal identification number

E-postadress | E-mail address

Telefon inkl riktnr | Phone incl area code

Institution | Institute

Avdelning eller enhet | Department

Antagen till utbildning på forskarnivå (datum) | Admitted to
third-cycle studies (date)

Forskarutbildningsämne | Subject

Huvudhandledaren intygar att etiska tillstånd finns | The supervisor confirms ethical permission
Etiska tillstånd har inte behövts | Ethical permits are not needed
Introduktion till forskning 8 hp (del I) är godkänd | Introduction to research 8 credits (part I) is passed
Datum och underskrift av huvudhandledare | Date and
signature by the main supervisor

Namnförtydligande | Clarification
Huvudhandledares e-postadress | E-mail address

Ledamöter i granskningskommittén | Members of the assessment committee
Institution | Institute
Namn och titel | Name and title

Doktorsexamen

Docent

Namn och titel | Name and title

Doktorsexamen

Docent

Namn och titel | Name and title

Doktorsexamen

Docent

Datum och underskrift av prefekt | Date and
signature of the head of the institute

E-postadress | E-mail address
Institution | Institute
E-postadress | E-mail address
Institution | Institute
E-postadress | E-mail address
Namnförtydligande | Clarification

Skickas undertecknad till administrativ samordnare inom utbildning på forskarnivå vid din institution
To be signed and sent to the administrator for third-cycle studies at your institute
2014-12 PK

GENOMFÖRT HALVTIDSSEMINARIUM, 5 HP | COMPLETED HALF-TIME SEMINAR, 5 credits
Efternamn och förnamn | Family name and given name

Personnummer | Personal identification number

E-postadress | E-mail address

Telefon inkl riktnr | Phone incl area code

Institution | Institute

Avdelning eller enhet | Department

Seminarietitel | Title of the seminar

Doktoranden har genomfört | The PhD Student has completed
Introduktion till forskning 8 hp (del I) är godkänd | Introduction to research 8 credits (part I) is passed
Genomfört halvtidsseminarium | Half-time seminar is completed
Rapport inlämnad | Report submitted
Seminarium genomfört | Seminar carried out

Etiska tillstånd har kontrollerats | Ethical permits confirmed
Etiska tillstånd har inte behövts | Ethical permits not needed

Granskningskommittén intygar att jäv inte föreligger mellan ledamöter och doktorand eller någon av handledarna i enlighet med
förvaltningslagen (SFS 1986:223, §§ 11-12) | The assessment committee certifies that there are no challenges between their
members and doctoral student or supervisors in accordance with the regulations in the Administrative Procedures Act (SFS
1986:223, §§ 11-12)

Ledamöter i granskningskommittén | Members of the assessment committee
Institution | Institute
Namn och titel | Name and title
E-postadress | E-mail address
Namn och titel | Name and title

Institution | Institute
E-postadress | E-mail address

Namn och titel | Name and title

Institution | Institute
E-postadress | E-mail address

Datum och underskrift av ledamot i
granskningskommittén | Date and signature of member of
the assessment committee

Namnförtydligande | Clarification

Skickas undertecknad till Sahlgrenska akademins kansli, utbildningsavdelningen, Box 400, 405 30 Göteborg
To be signed and sent to the Sahlgrenska Academy Office, Box 400, 405 30 Göteborg
I de fall genomfört halvtidsseminarium påverkar lönen ansvarar doktoranden för att även institutionens
personalhandläggare meddelas och får kopia av denna blankett
If a completed half-time seminar affects the salary the doctoral student is responsible for contacting the payroll
administrator at the institute with a copy of this form
2014--12 PK

REKOMMENDATION TILL EXAMINATOR FÖR KURS HALVTIDSSEMINARIUM, 5 HP
RECOMMENDATION TO THE EXAMINER FOR COURSE HALF-TIME SEMINAR, 5 credits
Denna blankett används endast för doktorander som genomfört kursen Introduktion till forskning (del I), 8 hp
This form is used only for doctoral students who have completed the course Introduction to Research (Part I), 8 credits
Efternamn och förnamn | Family name and given name

Personnummer | Personal identification number

Granskningskommitténs utlåtande | Statement of the assessment committee
Har doktoranden gått kursen Introduktion till forskning, 8 hp (del I) bedöms kvaliteten på de båda kursmomenten
halvtidsrapport och seminarium relativt kursens mål av granskningskommittén. Se bedömningsmall. | If the doctoral
student has completed the course Introduction to Research, 8 credits (part I) the quality of the two course elements
half time report and seminar are reviewed with regards to the syllabus goals byWhe assessment committee. See
assessment form.
Bedömningskommittén rekommenderar följande betyg | The assessment committee recommends the grade:
Godkänt | Passed
Icke godkänt (ska motiveras nedan, kan även bifogas som separat dokument) | Not passed (enter motivation
below, can also be attached as a separate document)
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Datum och underskrift av ledamot i
granskningskommittén | Date and signature of member of
the assessment committee

Namnförtydligande | Clarification
E-postadress till ledamot | E-mail address

Skickas undertecknad tillsammans med bedömningsmall till kursexaminator | To be signed and sent to the
course examiner, assessment form is enclosed
Institutionen för medicin
Attn: Anna Karlsson
Box 480
405 30 Göteborg
2014--12 PK

Bedömningsmall för halvtidsseminarium
Granskningskommittén ska bedöma (A) doktorandens insatser vid det muntliga halvtidsseminariet och (B) kvalitet och omfång av halvtidsrapporten. Examinationen avser målen i
kursplanen. Nedan redovisas kriterier till stöd för granskningskommittén vid bedömningen.

A. Presentation och förmåga att besvara frågor under seminariet
KRITERIUM
Doktoranden visar prov på kunskap och förståelse av
forskningsfältet
Doktorandens forskningsprojekt presenteras tydligt
och sammanfattas väl
Doktoranden behärskar sina metoder och resultat
Doktoranden bemöter adekvat frågor och kritik
Doktoranden kan reflektera kring svagheter och
styrkor med forskningsarbetet
Doktoranden uppvisar kunskap om
forskningsområdets metoder

JA

TVEKSAMT

NEJ

B. Kvalitet på halvtidsrapporten (kortfattad sammanfattning,
forskningsplan och delarbeten/manuskript/fördjupad beskrivning av
arbetet)
KRITERIUM
Författaren definierar relevanta problem, förklarar
bakgrund till arbetet och sätter in frågeställningar och
resultat i rätt sammanhang
Litteraturgenomgången är relevant
Använda metoder är adekvata och tydligt beskrivna
och författaren kan beskriva metodens styrkor och
svagheter
De erhållna resultaten har tillräcklig omfattning och
kvalitet
De forskningsetiska bedömningar som gjorts är rimliga
Författaren sammanfattar fynden väl, redogör för
styrkor och svagheter i uppnådda resultat samt
diskuterar implikationer och applikationer av fynden
De planerade studierna är relevanta för
avhandlingsprojektet och bidrar till doktorandens
kunskapsutveckling

JA

TVEKSAMT

NEJ

Den sammantagna bedömningen baserad på mallarna ovan leder fram till granskningskommitténs
rekommendation om godkänt eller underkänt halvtidsseminarium. Rekommendationen anges på
blankett Rekommendation till examinator för kurs Halvtidsseminarium 5hp och
bedömningsmallen bifogas blanketten som skickas till kursexaminatorn.
Vid underkänt halvtidsseminarium ombeds granskningskommittén dessutom skriftligen motivera
rekommendationen. Granskningskommittén kan skriftligen motivera även godkänt betyg, om
granskningskommittén vill ge specifika råd till doktorand och handledare.
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Kursplan
SM00019, Halvtidsseminarium, 5 högskolepoäng
Forskarnivå

Half time seminar, 5 higher education credits
Third Cycle

1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av rådet för utbildning på forskarnivå 2013-12-19, efter delegationer enligt
akademins arbets- och delegationsordning.
Kursplanen gäller från vårterminen 2014.
Ansvarig institution: Institutionen för medicin.

2. Inplacering
Kursen ingår som en obligatorisk kurs i utbildningen på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin.
Kursen bör genomföras senast när det enligt den individuella studieplanen återstår utbildningstid som
motsvarar två års utbildning på heltid till doktorsexamen.

3. Förkunskapskrav
Behörig att antas till kursen är den som är antagen till utbildning på forskarnivå och som har
genomgått den obligatoriska forskarutbildningskursen ”Introduktion till forskning” om 8 hp.

4. Innehåll
Halvtidsseminariet utgör tillsammans med Introduktion till forskning (8 hp) och Doktorandkurs i
akademiska färdigheter (2 hp) den obligatoriska kursdelen om sammanlagt 15 hp på utbildning på
forskarnivå vid Sahlgrenska akademin. Kursen fokuserar på det individuella arbetet med doktorandens
forskningsprojekt. Kursen består av två moment, en halvtidsrapport och ett seminarium som båda
granskas av en granskningskommitté.
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Halvtidsrapport:
Halvtidsrapporten utgörs av en skriftlig sammanställning av det vetenskapliga arbete som föreligger
vid halvtid. Rapporten ska innehålla:
1) en kortfattad sammanfattning av forskningsprojektet, inklusive bakgrund, frågeställning och
forskningsresultat,
2) en forskningsplan för resterande utbildningstid, samt
3) eventuella delarbeten/manuskript alternativt en ingående beskrivning av det vetenskapliga
arbete som föreligger.
Seminarium:
Seminariet är ett öppet seminarium där forskningsprojektet, erhållna resultat samt forskningsplan för
resterande utbildningstid redovisas muntligen.

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas doktoranden kunna:
Kunskap och förståelse
• visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet, inbegripet aktuell
specialistkunskap inom en avgränsad del av detta, och
• visa fördjupad kunskap i vetenskaplig metodik i allmänhet och det
specifika forskningsområdets metoder i synnerhet.
Färdighet och förmåga
• visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt och med vetenskaplig noggrannhet
identifiera och formulera frågeställningar,
• att planera och med adekvata metoder genomföra ett begränsat forskningsarbete inom
givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera
detta arbete, och
• visa förmåga att muntligt och skriftligt klart presentera och diskutera forskning och
forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, och
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin
kunskapsutveckling.

6. Litteratur
–

7. Former för bedömning
Examinationsformen är individuell. Halvtidsrapporten examineras genom skriftlig presentation av
forskningsprojektet, erhållna resultat och forskningsplanen. Seminariet examineras genom muntlig
presentation av forskningsprojektet, erhållna resultat och forskningsplanen. En granskningskommitté
om tre disputerade forskare som aktivt bedriver forskning vid Sahlgrenska akademin bedömer
kvaliteten på de båda kursmomenten och rapporterar skriftligt till examinator. Se övriga kriterier för
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sammansättning av granskningskommittén i dokumentet Regler, riktlinjer och rutiner vid Sahlgrenska
akademin. Bedömningen sker enligt bedömningsmall för Halvtidsseminarium (bilaga 1).
Doktorand äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma examination,
om det är praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till institutionen och ska vara skriftlig.

8. Betyg
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U) och Godkänd (G).

9. Kursvärdering
Kursvärdering sker skriftligt med hjälp av Sahlgrenska akademins gemensamma kursvärdering, samt
muntligt i dialog med doktoranderna. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och
ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna och publiceras på
Göteborgs universitets lärplattform, GUL.

10. Övrigt
Halvtidskontrollen (administrativt moment) utgörs av:
•
•

inlämnad halvtidsrapport
genomfört seminarium

