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Innehåll




Att författa, försvara och kritiskt granska vetenskaplig text i form av en uppsats
Tillämpad vetenskaplig teori och metod
Vetenskaplig kommunikation i skriftlig och muntlig form

Mål
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
Med avseende på kunskap och förståelse
 Identifiera och formulera ett forskningsproblem med relevans för biblioteks- och informationsvetenskap
Med avseende på färdigheter och förmågor


Relatera ett valt forskningsproblem till ett urval av relevant tidigare forskning med hjälp av litteratursökning och
presentera denna forskning på ett lämpligt sätt
 Åstadkomma en koherent presentation av ett forskningsproblem och dess empiri, metod, analys och resultat, samt
bedöma den inbördes relationen mellan dessa
 Välja och tillämpa relevant metod för att genomföra en vetenskaplig undersökning av ett valt forskningsproblem
 Avgränsa och välja ut passande empiri för en forskningsuppgift
 Konstruera och använda analytiska redskap utifrån teori och/eller empiriskt underlag
 Försvara ett forskningsprojekt och som opponent granska akademisk text
 Konsekvent tillämpa gängse formalia för akademisk text
Med avseende på värdering och förhållningssätt


Identifiera etiska problem inför och i det empiriska arbetet, samt redogöra för hur dessa har hanteras i
forskningsuppgiften

Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av seminarier, föreläsningar och handledning.
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer
Kursen examineras genom slutseminarier och examensarbete.
Då kursplanen ändras kommer student som önskar slutföra rester från ett kurstillfälle att examineras utifrån kursens nya
innehåll och upplägg. Då kursen har upphört kan student som önskar slutföra rester följa hela eller delar av annan likvärdig
kurs. (Detta är i enlighet med prefektbeslut, Dnr 516-13, av den 11 juni 2013.)
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Handbok för kandidatuppsatsförfattare vid Institutionen biblioteks- och
informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan (2010). Borås. (16 s.) [Tillgänglig elektroniskt]
Minst svarande till 100 sidor vetenskaplig text samt läromedel som bestäms i samråd med handledare.
Studentinflytande och utvärdering
Studenternas synpunkter på kursen ska systematiskt och regelbundet inhämtas i muntlig och/eller skriftlig form. Studenterna
ska delges resultatet av utvärderingen. Resultaten av utvärderingarna ska ligga till grund för kursens vidare utveckling. Se
vidare Policy för kursutvärdering, Högskolan i Borås 2005-06-07, dnr 56-02-10.
Övrigt
Handledningstiden är begränsad. Handledning ges vid schemalagda tillfällen medan kursen pågår. En student som
omregistrerar sig på kursen kan inte automatiskt tillgodoräkna sig ny handledningstid.
Kursen ingår i kandidatprogrammet Bibliotekarie.

