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BESKRIVNING
Professor Gunnar Handal och professor Per Lauvås är verksamma inom det universitetspedagogiska fältet
och har forskat om den typ av handledning somde skriver om. De har lång erfarenhet som handledare på
både
masternivå
och
doktorandnivå
och
är
efterfrågade
föredragshållare
och
kursledare.Forskarhandledaren Detta är en bok om hur man kan handleda andra som ska lära sig forska.
Boken syftar till att ge en fördjupad förståelse av handledningsarbetet, och ger redskap för hur man kan
bemästra olika utmaningar. Tesen är att handledarrollen bör utformas på ett genomtänkt sätt och
framförhandlas i mötet med studenter och doktorander.Författarna inleder med att gå igenom
handledningens "inramning" med dess olika moment, och ger en översikt av hur forskarutbildningen har
utvecklats och är upplagd. De viktigaste generella aspekterna av samarbetet och samspelet mellan
handledare och student eller doktorand diskuteras utförligt i bokens andra del. Den avslutas med en
diskussion av mer specifika teman av stor betydelse, exempelvis handledning ur ett könsperspektiv, hur
man handleder studenter med en annan kulturell bakgrund, handledning via Internet.Boken vänder sig
primärt till handledare, på såväl masternivå som doktorandnivå, men den kan också med behållning läsas
av dem som blir handledda.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Forskarhandledaren (32996-01) | Studentlitteratur
Pris: 369 kr. Häftad, 2008. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Forskarhandledaren av Gunnar Handal, Per
Lauvås på Bokus.com. Boken har 1 läsarrecension.

PDF Handledarutbildning för forskarnivå - mah.se
Buy Forskarhandledaren 1 by Gunnar Handal, Per Lauvås, Sten Andersson (ISBN: 9789144048727) from
Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on ...

Sök - Akademibokhandeln
Encuentra Forskarhandledaren de Gunnar Handal, Per Lauvås, Sten Andersson (ISBN: 9789144048727)
en Amazon. Envíos gratis a partir de 19€.
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