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Kursplan
Fakulteten för konst och humaniora
Institutionen för kulturvetenskaper

4BO425 Individuella fördjupningsstudier i biblioteks och
informationsvetenskap, 15 högskolepoäng
Advanced specialization in Library and Information Science, 15
credits
Huvudområde
Biblioteks och informationsvetenskap
Ämnesgrupp
Biblioteks och informationsvetenskap
Nivå
Avancerad nivå
Fördjupning
A1F
Fastställande
Fastställd av Fakulteten för konst och humaniora 20160229
Kursplanen gäller från och med höstterminen 2016
Förkunskaper
Minst 30 hp i Biblioteks och informationsvetenskap eller motsvarande på avancerad
nivå.

Mål
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:
l

l

l

l
l

i praktiken tillämpa teoretiska grunder från olika delar av biblioteks och
informationsvetenskapens områden samt i tillämpliga delar teorigrunder från
andra ämnesområden,
reflektera över biblioteks och informationsvetares kunskaper och kompetens i
förhållande till användare inom andra professioner,
kommunicera med användare; knyta och behålla en kontakt; utvinna återkoppling
kring den egna prestationen,
kommunicera och argumentera i tal och skrift på vetenskaplig nivå,
söka, bedöma och välja relevant litteratur i professionell verksamhet.

Innehåll
Kursen omfattar:
l

l

l

referensarbete med inriktning på forskning och på professionell verksamhet på
teoretiskt avancerad nivå,
kartläggning av vetenskapliga discipliners och professionsområdens
informationsstrukturer,
kunskapsorganisatoriska och kunskapssociologiska förutsättningar för att
organisera information för användare.

Seminariedeltagande är obligatoriskt.

l

l

l

referensarbete med inriktning på forskning och på professionell verksamhet på
teoretiskt avancerad nivå,
kartläggning av vetenskapliga discipliners och professionsområdens
informationsstrukturer,
kunskapsorganisatoriska och kunskapssociologiska förutsättningar för att
organisera information för användare.

Seminariedeltagande är obligatoriskt.

Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av inlämningsuppgifter, seminarier, projektarbeten och
handledning.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, seminarier, rapporter och
projektarbeten. För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier
för betyget Väl godkänd meddelas skriftligen vid kursstart.
Studerande som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet till
omexamination i enlighet med universitetets lokala regler.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt. Kursvärderingen arkiveras enligt institutionens
bestämmelser.

Övrigt
Kursen ingår i masterprogrammet i Kulturvetenskaper.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Wilson, Patrick (1983) Second Hand Knowledge: An Inquiry into Cognitive
Authority (Contributions in Librarianship and Information Science, 44). Westport, Conn.:
Greenwood. 210 s. ISBN 0313237638
Eget litteraturval: c:a 2000 s.

