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Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2011-10-26
och gäller från vårterminen 2012 vid Karlstads universitet.

Kurskod: ISAE09
Informatik - Masteruppsats, 30 hp
(Information Systems - MasterÂ´s thesis, 30 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: avancerad nivå
Successiv fördjupning: A2E (Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen)

Undervisningsspråk
Engelska. Individuell handledning erbjuds på både svenska och engelska.

Behörighetskrav
Gymnasiets Engelska kurs B eller motsvarande. Kandidatexamen samt Informatik 90 hp på grundnivå eller
motsvarande. Informatik 60 hp på avancerad nivå vari skall ingå kursen ISAD11 Aktuell
informationssystemsforskning 7,5 hp och kursen ISAD12 Vetenskapsteori och vetenskapsmetodologi 7,5 hp.

Huvudområde
IKA (Informatik)

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

- planera och genomföra en vetenskapligt upplagd studie där teori- och metodval diskuteras ingående och
forskningsfronten inom det problemområde som behandlas tydligt klargörs,
- analysera insamlad empiri med hjälp av för problemställningen relevant teori och
- utforma rapporter med god intern konsistens som bidrar till kunskapsutvecklingen på såväl nationell som
internationell nivå.

Kursens huvudsakliga innehåll

Inom ramen för kursen utvecklar studenten avancerade färdigheter i att genomföra ett kvalificerat projektarbete.
Särskilda krav ställs på teori- och metodval. Resultatet rapporteras i form av en uppsats, som dels skall visa
fördjupat ämnes- och metodkunnande, dels hålla en god vetenskaplig nivå utifrån de kriterier som behandlas
under kursen.
Undervisningsformen utgörs huvudsakligen av handledning. Opponent vid seminariet är disputerad inom
informatik eller angränsande ämnesområden. 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

Examinationen sker dels i form av uppsatsen i sig, dels i form av presentation och försvar av uppsatsarbetet vid
ett seminarium. Antalet tillfällen som en student kan genomgå examination på kursen är begränsat till fem.

Betyg

Kursen bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) 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 med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

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