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Huvudområde:
IEA (Industriell ekonomi)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-05-05 och gäller från
vårterminen 2021 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
135 hp godkända inom Civilingenjör Industriell ekonomi (TACIE) inklusive minst 60 hp godkända inom
Datavetenskap, Fysik/Teknisk fysik och/eller Matematik. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- självständigt identifiera och undersöka ett problem relaterat till industriell ekonomi,
- tillämpa vetenskapliga metoder inom industriell ekonomi, 
- beskriva och analysera empiri,
- planera och genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- presentera ett vetenskapligt arbete såväl skriftligt som muntligt och



- kritiskt granska egna och andras vetenskapliga arbeten.

Innehåll
Arbetet sker vanligtvis i grupp om två studenter, där studenterna ansvarar för att de individuella
prestationerna ska kunna särskiljas vid bedömningen av examensarbetet. Ämnet för examensarbetet
väljs i samråd med handledare och planeras samt diskuteras vid ett inledande seminarium. Parallellt med
skrivprocessen, presenteras och diskuteras utvecklingen av arbetet vid seminarier och
handledningstillfällen. Vid det avslutande seminariet skall studenterna dels försvara sitt eget
examensarbete, dels opponera på en annan grupps examensarbete. 

Handledning erbjuds enbart 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 genom dels ett självständigt arbete som seminariebehandlas, dels genom
opposition på annan students arbete.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Med beröm godkänd (5), Icke utan beröm godkänd (4), Godkänd (3)
eller Underkänd (U).

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
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.


