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Inledning

Kursen i fråga innefattar det avslutande examensarbetet för masterexamen i Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning, BMBD11
De aktiviteter som arrangeras och schemaläggs utgörs av
• Upptaktsseminarium i Borås, där studenterna i korthet presenterar sina idéer
och ges feedback
• Etappseminarium i Borås strax efter att hälften av kurstiden passerat, där
studenterna förväntas presentera en mer omfattande text och ges feedback
av någon tänkbar examinator
• Slutseminarium i Borås kursens sista dag. Normalt deltar endast de studenter som färdigställt sitt examensarbete och av examinator inte avråtts från
att ha sitt seminarium
Ett slutseminarium innefattar också försvar av eget arbete och opposition på någon
annans arbete, vilket gör det till ett obligatoriskt moment. För de två förstnämnda
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Det förtjänar att understrykas att utbildningsprogrammet ges som ’blended learning’ och inte
som en ren distansutbildning.
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aktiviteterna rekommenderas deltagande men är inte obligatoriskt. Trots detta är
deltagandet frekvent.
Studenterna, som vanligen arbetar enskilt men i undantagsfall i par, tilldelas en
handledare så snart som han eller hon registrerat sig, vilket ibland kan dra ut på
tiden om studenten inte klarat förkunskapskraven när terminen startar.
Handledning sker därefter utifrån överenskommelser mellan student och handledare.
En student, eller ett studentpar, tilldelas en examinator i samband med slutseminarium.
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Resultat

Inför VT17 antogs 20 studenter för första gången. Utöver dessa fanns flera omregistreringar från tidigare år. Endast en (1) av de förstagångsregistrerade studenterna
klarade kursen inom utsatt tid, men ytterligare tio (10) studenter i samband med
de två efterföljande omexaminationstillfällena i september och december 2017.
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Studenternas kursvärdering

Någon kursvärdering har inte kunnat genomföras, bl a som en följd av att studenter
avslutar kursen vid olika tidpunkter.
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Kursansvarigs kursvärdering

För att registreras på examensarbetet fordras att studenten klarat merparten av den
metodkurs som direkt föregår den här kursen. I många fall behöver studenten ett
omexaminationstillfälle, vilket gör att kursstart olyckligtvis försenas för honom
eller henne. Tillsammans med att slutmanus måste vara examinator till handa senast två veckor innan kursslut decimeras den tid som studenten har att tillgå. Det
är en olycklig situation som endast kan åtgärdas med att tidigarelägga metodkursen. Programansvariga jobbar med frågan.

Resultatrapportering till Ladok har varit en besvärlig fråga, inte minst som högskolan uppgraderade till Ladok3 under hösten och flertalet examinatorer inte var
kompetenta att hantera systemet. Kursansvarig var därmed tvungen att övervaka
registreringen av resultat, vilket har varit ett relativt tidsödande arbete.
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Rekommendationer

Givet att det är av högsta vikt att de metodologiska kunskaperna är för handen när
en student antas så bör programansvariga se över möjligheterna att tidigarelägga
metodkursen.

