
 

Avancerat Akademiskt Skrivande  BME001F 

(Advanced Academic Writing) 

Syfte: Syftet med kursen är att ge deltagarna möjlighet att träna upp praktiska färdigheter 

inom arbete med manuskript, manuskriptrevision, anslagsansökningar och 

budgetarbete. 

Mål: Kunskap och förståelse 

 

För godkänd kurs ska deltagaren 

 kunna visa medvetenhet om olika formatkrav 

för manuskript 

 kunna visa medvetenhet om olika formatkrav 

för projektbeskrivningar och budgetar för 

anslag 

Färdighet och förmåga 

 

För godkänd kurs ska deltagaren 

 kunna visa förmåga att följa regler och 

konventioner för manuskriptarbete och 

anslagsansökningar 

 kunna visa förmåga att skapa textmassor med 

passande illustrationer och data på ett 

vetenskapligt övertygande och språkligt 

korrekt sätt 

 kunna visa förmåga att skriftligt argumentera 

och motargumentera på övertygande sätt 

Värderingsförmåga och 

förhållningssätt 

 

För godkänd kurs ska deltagaren  

 kunna visa respekt för deadlines 

 kunna visa engagemang inför de skriftliga 

uppgifterna 

Innehåll: Fritt kreativt manuskriptskrivande till tidskriftspecifika författarmallar, 

svaromålsskrivande till redaktör och manuskriptomarbetning, fri kreativ 

anslagsansökning till anslagsgivare, budgetarbete. 

Arbetsform: Kursen består av en gemensam muntlig genomgång och fem obligatoriska 

individuella inlämningsuppgifter. 

Examination: För godkänt på kursen krävs att samtliga kursuppgifter lämnats in i tid samt att 

utförandet av dem uppfyller vissa minimikrav (alla sektioner ifyllda utan plagiat). 

Omfattning: Kursen motsvarar 5 veckors arbete. Den ger 7,5 högskolepoäng (betygsskala UG) i 

forskarutbildningen om detta är förenligt med den individuella studieplanen. 



Behörighet: 

 

Inga behörighetskrav. Det rekommenderas att sökanden är doktorand eller postdoc 

och att tidigare har gått någon/några av kurserna: Akademiskt skrivande/ Writing in 

English at University, Academic Writing for Publication in the Engineering and 

Science Disciplines, Reading Skills and the Discourse of the Research Article eller 

liknande. 

Urvalskriterier: 

 

I urvalet prioriteras de som anmält sig först (först till kvarn).   

Max 10 deltagare per kurs. 

Språk: Kursen ges på engelska. 

Kurshemsida: http://bme.lth.se/course-pages/advanced-academic-writing/advanced-academic-

writing/ 

Litteratur: Se hemsidan. 

Kursansvarig: Docent Tord Hjalt. 

Klassificering: Kursen är en forskarutbildningskurs för doktorander. 

Övrigt: Länkar till databaser med, och verktyg för skapande av bilder, tabeller, grafer, 

exempeltexter etc för skapande av manuskript och ansökningar finns på 

kurshemsidan. De som vill kan använda egna forskningsdata till skrivuppgifterna. 

 


