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Till antagna till kursen Examensarbete för Masterexamen i
logopedi, 30hp
Uppläggning/Schema
Kursen går på kvartsfart under perioden ht-2020-vt-2022 och inleds med ett
introduktionsseminarium den 2 september 2020, kl 13-16 (Campus Flemingsberg, lokal
Bjuggrenrummet, Blickagången 9B (vid restaurang Marrakech)). Deltagarna förväntas då ha
en egen projektidé och förslag på handledare. En handledare måste vara knuten till
Karolinska Institutet. Efter presentation av deltagarnas projektidéer diskuteras
förutsättningar och krav ur ett metodologiskt och etiskt perspektiv.
Kursen utgörs därefter av fortsatt planering, genomförande och rapportering av det egna
projektet. Arbetet är självständigt under konsultativ handledning med enstaka
seminarietillfällen för rapportering av progress (ca 1-2/termin) samt deltagande i
examinationsseminarier under hela kurstiden. Nästa progressionsseminarium är preliminärt
onsdag den 4 november ca 8.30 – 16.00.
Examinationen innebär att det egna projektet slutrapporteras vilket görs dels muntligt med
opposition, dels skriftligt som färdigt manuskript till en vetenskaplig tidskrift. Den skriftliga
rapporteringen ska också innehålla en projektansökan för fortsatt forsknings- eller
utvecklingsarbete samt en sammanfattning på svenska för publicering i en yrkes- eller
populärvetenskaplig tidning.
Examensarbete för Masterexamen bygger på tidigare studier i logopedi och närliggande
ämnesområden. Examensarbetet ska utgöra den sista delen i utbildning på avancerad nivå
för masterexamen varför avslutade kurser på avancerad nivå är ett förkunskapskrav.

Förberedelse
Till introduktionsseminariet den 2 september kl 13-16 förväntas deltagarna ha utvecklat en
projektidé tillsammans med presumtiv/a handledare samt gjort forskningsetiska
överväganden. Idéerna presenteras muntligt med stöd av power-point, vid seminariet.
Information och kursplan återfinns på https://utbildning.ki.se/student/examensarbete-

for-masterexamen-i-logopedi/2qa143
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