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Innehåll
Kursen bygger på självständigt arbete som varvas med handledning, rapporteringar och presentation respektive opposition i
seminarieform. Kursen inleds med att studenterna lämnar en ämnesspecifikation som utgör underlag för handledartilldelning.
Därefter sker handledning individuellt och/eller i grupp parallellt med seminarier där undersökningen delrapporteras.
Studenten ska även under kursens gång ta fram vetenskapliga artiklar som är centrala för uppsatsens problem och teoretiska
referensram. Undersökningen avrapporteras på ett seminarium där examensarbete och presentation utsätts för opposition av en
annan studentgrupp.
Mål
Kursens övergripande mål är att stimulera till ett självständigt, kreativt och reflekterat arbete med en klar akademisk prägel.
Kunskap och förståelse
LM1: Studenten ska efter avklarad kurs kunna beskriva, redogöra samt diskutera vetenskapliga problem, forskningsansatser,
teoretiska perspektiv samt metodmässiga angreppssätt.
Färdigheter och förmågor
Studenten ska efter avklarad kurs kunna
 LM2: självständigt planera, genomföra och presentera ett större undersökningsarbete, där studenten tillämpar tidigare
förvärvade metod- och ämneskunskaper inom området och
 LM3: självständigt och kritiskt analysera och dra slutsatser utifrån en relevant teoretisk referensram och egna
empiriska studier.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
LM4: Studenten ska efter avklarad kurs kunna visa ett självständigt och kritiskt förhållningssätt vid granskning och opposition
på egen och andras undersökningsarbete och uppsatser.
Undervisningsformer
Undervisningen består av individuell handledning och/eller grupphandledning samt seminarier. Undervisningen bedrivs
normalt på svenska.
Examinationsformer
Samtliga lärandemål (LM) (1 – 4) beaktas vid betygsättningen av examensarbetet.

För betyget Väl Godkänd (VG) på hel kurs krävs dessutom Väl Godkänt på den skriftliga uppsatsen.
För alla skriftliga moment som examineras i kursen gäller reglerna för referenshantering och plagiat.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Litteratur enligt samråd med handledare.
Studentinflytande och utvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursvärdering genom en enkät. Kursansvarig sammanställer enkäterna. Utvärderingen
sammanställs och offentliggörs i enlighet med institutionens bestämmelser.
Övrigt
Kursen ges på Affärsinformatikutbildningen, Dataekonomutbildningen och Kandidatutbildning i företagsekonomi.

