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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2018-09-10 och gäller
från vårterminen 2019 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Minst 240 hp inom TACIE/TACBR samt genomgången kurs på avancerad nivå innehållande såväl
kvalitativa som kvantitativa metoder om minst 7,5 hp.
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- kritiskt och självständigt identifiera, formulera och avgränsa problem relaterade till industriell
ekonomi vars lösningar kan bidra till en hållbar utveckling,
- kritiskt värdera och tillämpa metodik relevant för problemformulering inom industriell ekonomi med
krav på ett ingenjörsmässigt och vetenskapligt arbetssätt,
- självständigt planera och ställa upp delmål för ett vetenskapligt arbete,
- analysera behovet av, välja ut och sammanställa vetenskaplig information,
- presentera ett vetenskapliga arbete såväl skriftligt som muntligt och med hög akademisk standard och
- värdera egna och andras vetenskapliga arbeten inom industriell ekonomi.
Innehåll
I samråd med handledare ska studenten välja ett ämne för ett uppsatsarbete. En plan för arbetet
förbereds och diskuteras vid ett första seminarium. Sedan genomförs det faktiska arbetet med
undersökningen. Parallellt med uppsatsskrivandet, presenteras och diskuteras detta i två efterföljande
seminarier. Arbetet sker individuellt eller i grupp om två. I det fall två studenter samarbetar i ett
gemensamt projekt skall den individuella arbetsinsatsen och ansvarsfördelningen tydligt framgå vid
projektets början samt vid rapportering och redovisning. Uppsatsämnet definieras övergripande, men
undersökningen kan vara uppdelad. Handledning erbjuds bara under den tid kursen pågår. Vid
omregistrering en senare termin erbjuds handledning i mån av plats och resurser.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Kursens mål examineras dels genom ett examensarbete som presenteras och diskuteras vid tre
obligatoriska seminarier (planerings-, mellanläges- och slutseminarium), dels genom opposition på
annan students examensarbete.
Antalet tillfällen som en student kan genomgå examination på kursen är begränsat till fem på grund av
begränsade resurser.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Godkänd (G) eller Underkänd (U).
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Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.
Övrigt
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.

