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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2016-09-12 och gäller
från vårterminen 2017 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- diskutera begreppet "Business by Web" i relation till systemutveckling och företagsekonomi,
- använda grundläggande webbanalytiska metoder,
- diskutera marknadsföring och affärskommunikation i relation till digitala medier och
- förklara betydelsen och affärsvärdet av webbaserade verksamhetslösningar.

Innehåll
Kursen baseras på en seminarieserie med seminarieledare från näringslivet och universitetsvärlden.
Olika sätt att göra affärer på webben behandlas på seminarierna. Varje student skriver ett antal korta
rapporter om ämnen som behandlats på seminarierna: en om användbarhet på webben, en om
webbanalys baserad på trafikdata från en webbplats samt en om marknadsföring i relation till digitala
medier.

Kursen anordnas av avdelningarna för Informatik och Företagsekonomi. Internationellt inriktade
lokala företag är delaktiga i kursen genom gästföreläsningar och genom att erbjuda studiebesök.
Besöken anordnas i samarbete med olika regionala näringslivskluster.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.



Examination
Kursens mål examineras genom individuella, skriftliga uppgifter som presenteras och diskuteras vid
seminarier.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan 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 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.
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