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Examensarbete i textilt management
M.Sc. thesis project in textile management
30 högskolepoäng
30 credits

Ladokkod: 52TM01
Version: 3.0
Fastställd av: Grundutbildningsnämnden 2011-03-16
Gäller från: HT 2011
Nivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Textilt management (A2E)
Utbildningsområde: Teknik
Ämnesgrupp: Ledarskap, organisation och styrning
Förkunskapskrav: Kandidatexamen inom textilteknologi, textilekonomi, företagsekonomi, industriell ekonomi, teknik, media
eller design samt engelska B eller motsvarande kunskaper. Minst 52,5 hp godkända kurser inom huvudområdet samt kursen
Vetenskaplig metodik och kommunikation 7,5 hp på avancerad nivå eller motsvarande kunskaper.
Betygsskala: ECTS-betygsskala

Innehåll
Examensarbetet baseras på förvärvad kunskap från tidigare moment i masterutbildningen. Det ska utföras individuellt eller i
grupper om två studenter, helst i samarbete med ett nationellt eller internationellt företag eller organisation eller med ett
universitet i ett tvärvetenskapligt sammanhang. Det kan också genomföras som en teoretisk och empirisk studie av ett relevant
ämnesområde som omfattas av masterprogrammet i textilt management med vald inriktning. Individuell handledning ingår
med avstämningsseminarier enligt överenskommelse mellan handledare och student.
Mål
Uppsatsarbetet är det avslutande arbetet i masterutbildningen. Efter avslutad kurs, med godkänt resultat, ska studenten kunna:
 Använda sina under studietiden förvärvade kunskaper vid lösning av uppgifter med anknytning till utbildningen.
 Formulera, planera, strukturera och genomföra en större projektuppgift med en problemlösning där analys och dragna
slutsatser ingår.
 Tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur inom området och sätta in arbetet i detta sammanhang.
 Redovisa sitt examensarbete i en rapport, masteruppsats, som uppfyller utbildningens krav på relevans, systematik
och sammanhang, vetenskaplig ansats och metodik och språkbehandling och rapportutformning. Uppsatsen ska ha
sådan kvalitet att den skulle kunna antas till en tidskrift eller konferens med granskningsförfarande.
 Presentera resultatet muntligt och försvara arbetet mot andra studenters och handledares opposition
 Inta ett kritiskt perspektiv och opponera på andra studenters uppsatser.
Undervisningsformer
Handledning individuellt och gruppvis i seminarier, både på engelska och på svenska.
Redovisning och presentationer sker på engelska.
Examinationsformer
Kursen examineras genom följande examinationsmoment med avseende på givna lärandemål:
 Skriftlig uppsats med muntlig presentation samt muntlig och skriftlig opposition 30 p. Betygskala: EC
Betygsättning sker av särskilt utsedd examinator.
Betygsskala:EC, dvs kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F (ECTS-betygsskalan).
Varje examination kommer att erbjudas vid 5 tillfällen, varav minst 3 inom loppet av ett år. Med erbjudet examinationstillfälle
menas schemalagd tentamen eller omtentamen alternativt angivet datum för skriftliga eller muntliga redovisningar.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Litteraturlista
Litteratur väljs efter arbetets inriktning och enligt överenskommelse med handledare.
Studentinflytande och utvärdering
Studenternas synpunkter inhämtas systematiskt och regelbundet genom skriftlig kursvärdering efter avslutad kurs. En gång per
termin utvärderar studentrepresentanter tillsammans med studierektor och utbildningsledare genomförda kurser. I övrigt
hänvisas till högskolans policy för kursvärderingar och dokument utfärdade av institutionsstyrelse, studierektor och
kursansvarig.
Övrigt
Kursen är i första hand en programkurs för Masterutbildning i textilt management med inriktning styrning av textila
värdekedjor.

