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Kursplan

Magister i arbetsvetenskap: Examensarbete
Master of Work Life Science: Thesis
15 högskolepoäng
15 credits

Ladokkod: SAB043
Version: 11.0
Fastställd av: Utbildningsutskottet 2015-03-12
Gäller från: VT 2016
Nivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Arbetsvetenskap (A1E)
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap
Ämnesgrupp: Arbetsvetenskap och ergonomi
Förkunskapskrav: Särskild behörighet. För tillträde till kursen fodras samhällsvetenskaplig kandidatexamen. Dessutom krävs
minst 22,5 godkända högskolepoäng inom magisterprogrammet i arbetsvetenskap
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Innehåll
I denna kurs fördjupar studenten sina kunskaper inom det arbetsvetenskapliga området genom en individuellt och självständigt
genomförd undersökning. I kursen ingår att studenten under handledning planerar och genomför en empirisk undersökning och
skriftligen redovisar resultaten i en uppsats. Denna skall därefter seminariebehandlas där den studerande muntligt skall
försvara sin uppsats. I examensarbetet ingår också att muntligt opponera på andra studenters uppsatser.
Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse



visa överblick och fördjupade kunskaper inom arbetsvetenskap samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
visa fördjupad metodkunskap inom arbetsvetenskap

Färdighet och förmåga




visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och
situationer
genomföra och skriftligt redovisa en kvalificerad empirisk undersökning enligt vetenskapliga riktlinjer
muntligt försvara sitt eget och kritiskt diskutera andras vetenskapliga arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt




göra etiska bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga och samhälleliga aspekter
kritiskt värdera vetenskapens möjligheter, begränsningar, roll och användning i samhället
identifiera sitt behov av mer kunskap och visa ansvar för sin kunskapsutveckling

Undervisningsformer
Undervisningsformen sker i form av handledning. Vid försening eller senare omregistrering erbjuds handledning i mån av
resurser.
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer
Kursen examineras genom ett vetenskapligt förankrat uppsatsarbete som skrivs individuellt samt genom aktivt deltagande i
oppositionsseminarium. Om studenten får betyget underkänd så har studenten rätt till ytterligare ett examinationstillfälle.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Litteratur väljs i samråd med handledare.
Studentinflytande och utvärdering
Studenterna inbjuds under kursens gång att kommentera arbetsformer och kurslitteratur. I kursen ingår dessutom en
kursvärdering. Denna ska vara vägledande för utveckling och planering av kursen. Kursvärderingen ska dokumenteras och
redovisas för studenterna.
Övrigt
Kursen genomförs i samarbete mellan universiteten i Göteborg och Karlstad samt högskolorna i Borås och Halmstad varför
moment kan komma att förläggas till annan ort.
Kursen ingår i magisterprogrammet i Arbetsvetenskap. Kursen är obligatorisk för erhållande av Filosofie magisterexamen i
arbetsvetenskap.

