Välkommen till
masterprogrammet i Biblioteks- och informationsvetenskap!
Vi är väldigt glada att kunna välkomna dig till utbildningen i biblioteks- och
informationsvetenskap (b&i) på masternivå.
Masterprogrammet vänder sig till dig som har intresse av att arbeta med kvalificerat
informationsarbete och utveckling av informationstjänster på olika typer av bibliotek, företag
och myndigheter eller i andra kunskapsintensiva organisationer. Kanske har du erfarenhet
av sådant arbete sen tidigare, kanske är du ny inom detta område, det spelar ingen roll. Som
student är du en väldigt viktig del av programmet och du kan berika det på flera sätt. Det
händer mycket inom b&i-området just nu och utmaningarna är många för att kunna
utveckla, stödja och driva informationsintensiv verksamhet på ett ändamålsenligt sätt.
Utbildningen kommer att skapa förutsättningar för dig att delta i, och kanske även leda,
detta arbete.
Inom ramen för programmet har du möjlighet att välja bland olika valbara kurser för att
skapa en inriktning som passar dina intresseområden och din framtida arbetsplats. Stor
möjlighet att påverka inriktningen på utbildningen har du också i ett verksamhetsförlagt
projekt och i examensarbetet. Du är välkommen att läsa någon kurs eller termin vid
universitet utomlands eller att skriva din uppsats som en Minor Field Study i ett
utvecklingsland. Högskolan i Borås har kontakt med flera utländska universitet. Ta kontakt
med programansvariga redan tidigt i utbildningen om du är intresserad av utlandsstudier!
Programmet ges på helfart och med en variant av s k ’blended learning’, vilket innebär att
den mesta kontakten mellan studenter och mellan studenter och lärare kommer att ske via
lärplattformen PING PONG. På lärplattformen finner du även kursinformation och stöd för
ditt lärande, bl a i form av inspelade föreläsningar. Den schemalagda undervisningen på
plats i Borås är koncentrerad till ett fåtal intensiva dagar. Vi kommer att träffas i Borås ca två
veckor per termin. Dessa dagar är viktiga, för att inte säga nödvändiga, för att klara
kurserna. I vissa fall äger examination rum i Borås och då är närvaro obligatorisk. Om du bor
i Borås eller i närheten finns goda möjligheter att använda utrustning och handledning på
plats på Högskolan och ta del av aktiviteter i Studentkårens regi.

Träffarna i Borås under hösten 2015 ligger den 14-18 september och den 16-20 november.
Under första terminen kommer du att läsa fyra kurser där kurserna ges parallellt två och två,
vilket även gäller följande terminer, med undantag för den fjärde terminen som du ägnar åt
ditt examensarbete.
Några av kurserna i programmet samläses med studenter från det internationella
masterprogrammet Digital Library and Information Services. Detta innebär att undervisning
och kommunikation i en del av kurserna helt eller delvis är på engelska.
Inlämningsuppgifter och kommunikation med lärare kan vanligen ske på svenska, men viss
examination sker på engelska. Att kunna kommunicera i internationella sammanhang är
något som lyfts fram i Högskoleförordningens mål för masterutbildningar.
Programmet ges på helfart, vilket motsvarar ca 40 timmars arbete per vecka. Fundera
igenom innan terminsstart hur du ska hantera detta om du kombinerar det med
deltidsarbete. Vi vet att kombinationen krävande arbete och studier är något som ofta
orsakar problem. Att läsa en utbildning på avancerad nivå ställer höga krav på självständigt
arbete och eget ansvar. Studierna bygger på att man under tidigare utbildning har tillägnat
sig ett vetenskapligt tänkande och en förmåga att se kopplingar mellan teori och praktik.
Detta arbetar vi vidare med i utbildningen.
Programmet är upplagt så att det ger en bred grund att stå på, samtidigt som möjligheterna
till individuell specialisering och profilering är goda. Anknytningen till skilda professionella
fält såväl som till forskningen inom ämnet är en viktig ledstjärna i programmets planering.
Under utbildningens andra termin erbjuds valbara kurser som ger dig möjlighet att profilera
dig gentemot olika verksamhetsområden. Under hösten kommer du att få mer information
om dessa valmöjligheter och behöver inte fundera så mycket över det i nuläget. De valbara
kurserna våren 2016 kommer att ha inriktning mot läsning och litteraturförmedling respektive
digitala tjänster. Utbildning på avancerad nivå meriterar också för forskarutbildning och
därmed för att söka doktorandtjänster som utannonseras av högskolan när det finns
finansiering.
Utbildningens kurser
Utbildningens första år
Masterutbildningen riktar sig både till studenter som har och som inte har en utbildning i
biblioteks- och informationsvetenskap. Detta innebär att studenter med olika bakgrund
kommer att läsa olika kurser under utbildningens första termin.
För dig som inte har tidigare bakgrund i biblioteks- och informationsvetenskap
Du som inte har någon tidigare utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap kommer
att i höst läsa följande kurser (A och B under höstens första hälft och C och D under andra
hälften, och med första sammankomst i Borås under tiden 14-18 september):
A. Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde,
grundnivå, 7,5 högskolepoäng Kursen ger en introduktion till biblioteks- och informationsvetenskap som akademiskt ämne och till de verksamhetsområden som traditionellt förknippas
med ämnet. Kursen ger även en introduktion till informationssökning i för ämnet relevanta
databaser.

B. Introduktion till kunskapsorganisation, 7,5 högskolepoäng Kursen ger en introduktion
till kunskapsorganisation och dess tillämpningsområden på bibliotek, fr a i form av
klassifikationsscheman och modeller för vad som brukar kallas katalogisering. Kursen
introducerar också informationssökning i bl a LIBRIS (den svenska nationalbibliografin).
C. Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter, 7,5 högskolepoäng Kursen
fokuserar frågor och metoder kring ledning, planering och utveckling av projektverksamhet.
D. XML och kontrollerade vokabulärer, 7,5 högskolepoäng Kursen introducerar XML för
tillämpning på s k bibliografisk kontroll, dvs för att möjliggöra standardiserad beskrivning av
ett biblioteks samlingar. Även här ges tillfälle för vidare studier av system för
informationssökning.

För dig med en bakgrund i biblioteks- och informationsvetenskap
Du som har en tidigare utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap kommer att läsa
en variant av kurs A som ligger på avancerad nivå och som bygger på dina tidigare
kunskaper. I stället för kurs B läser du kursen Vetenskaplig publicering, 7,5 högskolepoäng.
Vidare skall du i stället för kurs D läsa kursen Klassifikation och informationsutvinning, 7,5
högskolepoäng. (Kurs A och E läses under höstens första hälft och kurs C och F under andra
hälften, och med första sammankomst i Borås under tiden 14-18 september):
E. Vetenskaplig publicering, 7,5 högskolepoäng Studenterna fördjupar sin förståelse för
vetenskaplig kommunikation och hur främst forskningsbibliotek arbetar med frågor kring
exempelvis open access och bibliometri.
F. Klassifikation och informationsutvinning, 7,5 högskolepoäng I kursen studeras modeller
för och evaluering av klassifikation och klustring i syfte att organisera information och finna
mönster i stora datamängder, från såväl ett teoretiskt som laborativt perspektiv.
Om du har en någorlunda färsk examen i biblioteks- och informationsvetenskap och redan är
bekant med FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records), klassifikationsschemat Dewey samt har grundläggande kompetens i informationssökning så ska du läsa
Vetenskaplig publicering, 7,5 högskolepoäng. Om du upplever att du saknar någon av dessa tre
förkunskaper trots att du har en examen i biblioteks- och informationsvetenskap ska du ta
kontakt med programansvariga för att diskutera en individuell lösning. Sannolikt gäller att
du bör gå kurs B.
Vidare, är din utbildningsbakgrund inom biblioteks- och informationsvetenskap så
beskaffad att du saknar kännedom och/eller erfarenhet av XML så bör du förmodligen ändå
läsa XML och kontrollerade vokabulärer, 7,5 högskolepoäng i stället för Klassifikation och
informationsutvinning, 7,5 högskolepoäng, men det är också avhängigt vilka valbara kurser du
vill gå under vårterminen 2015. Några av de valbara kurserna fordrar en kännedom om
XML. Ta även i sådana fall kontakt med programansvariga.
Under vårterminen läser du tre valbara kurser samt kursen Användare och informationspraktiker i digitala miljöer.
Utbildningens andra år

Under utbildningens andra år har du ytterligare möjlighet att skräddarsy utbildningen
utifrån dina intressen. Utbildningens professionsanknytning får konkret innehåll i en kurs
med namnet Verksamhetsförlagt projektarbete. Forskningsmetoder är naturligtvis ett viktigt
område och är ämnet för en kurs. Dessutom läser du kursen Informationsåtkomst. Både
professionsanknytning och forskningsmetoder, liksom de olika ämnen som tas upp i
programmets kurser, kan sedan utvecklas och fördjupas i ditt avslutande examensarbete,
som utgör 30 hp, det vill säga hela den sista terminens arbete.
Genomgående sker naturligtvis en träning i kritiskt vetenskapligt tänkande vilket är en
grundförutsättning för gedigna och framgångsrika arbetsinsatser, både inom olika professionella fält och inom akademin. Vi hoppas dina studier ska bli inspirerande och berikande!
Mikael Gunnarsson och Helena Francke, programansvariga
mikael.gunnarsson@hb.se, helena.francke@hb.se
Du som inte har någon tidigare utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap
registrerar dig på webben.
Du som har en tidigare utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap kontaktar
bhs@hb.se angående registrering (ange att det gäller registrering MADI15).

