Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

Forskarutbildningskurs
Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik och naturvetenskap
2012-05-23 (Dnr FAK12012/116) att gälla från och med ht12.
Forskarutbildningsämne/område
Datavetenskap
Kursbenämning (svenska och engelska)
Datavetenskapliga seminarier
Computer Science Colloquium
Högskolepoäng
1,5 hp/ECTS
Undervisningsspråk
Engelska
Utbildningsnivå
Forskarnivå
Målgrupp och behörighetskrav
Behörighetskrav är att studenten/doktoranden är registrerad som forskarstuderande i
datavetenskap eller lägst har en magisterexamen i datavetenskap eller motsvarade.
Kursens mål
För godkänd kurs skall studenten/doktoranden:

-

visa förtrogenhet med hur vetenskapliga seminarier genomförs inom det
datavetenskapliga området
visa förmåga att på engelska muntligt diskutera forskning och forskningsresultat inom
datavetenskap i dialog med andra forskare
visa förmåga att på engelska muntligt presentera egen forskning och egna
forskningsresultat i dialog med andra forskare

Kursens huvudsakliga innehåll (undervisningsformer, kursens indelning i olika
kursmoment/block)
Kursen baseras på ett aktivt deltagande i ett antal forskningsseminarier inom datavetenskap
eller närliggande områden. Seminarierna behandlar aktuella forskningsproblem och resultat.
De exakta ämnesområdena för seminarierna beror av seminarieschemat vid avdelningen.
Studenten/doktoranden ska också själv hålla ett seminarium där det egna forskningsarbetet
presenteras och diskuteras.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Ingen speciell kurslitteratur används.
Examination
För godkänd kurs krävs aktivt deltagande vid minst 15 seminarier inom datavetenskap eller
närliggande områden. Vidare krävs att doktoranden på ett tillfredställande sätt presenterar sin
egen forskning vid ett forskningsseminarium.
Kursintyg
Kursintyg erhålls på begäran av doktoranden.
Kvalitetsuppföljning
Kursledningen ska främja en kontinuerlig dialog om lärandeprocesser och måluppfyllande.
En muntlig utvärdering genomförs vid kursavslutningen i kombination med en gemensam
diskussion av studenter och lärares erfarenheter kring varje aspekt som kan framkomma.
Kursvärderingen sammanställs av kursledningen enligt Högskoleförordningen 1 kap. 14 §
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan underkänd (U) eller godkänd (G).
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