IMT5351 Research Project Planning and Review - 2012-2013
Course code:
IMT5351
Course name:
Research Project Planning and Review
Course level:
Master (syklus 2)
ECTS Credits:
10
Duration:
Autumn
Vår
Duration (additional text):
The course is offered in the autumn. However, for the spring semester, students can do the course as
supervised self study without any lectures.
Language of instruction:
Norsk, alternativt engelsk
On the basis of:
IMT4032 Brukskvalitet og menneskelige faktorer
IMT4042 Brukerorientert informasjonsarkitektur
Bygger delvis på TØL4001 Vitenskapelige metoder, som tas parallelt i samme semester.
Expected learning outcomes:
Kunnskaper:
Studenten har god innsikt i det vitenskapelige språket, i akademisk tekst som sjanger, i kildebruk
og sitat- og referanseteknikk
Studenten kan forklare og diskutere vitenskapelige tekster med vekt på sjanger og skrivemåte
Ferdigheter:
Studenten kan arbeide med presentasjon og framstilling av eget teorigrunnlag og formulere mål
og problemstilling for eget mastergradsprosjekt
Studenten kan diskutere eksempler på vitenskapelig tekst med vekt på struktur og presentasjon
av teori, metode og problemstilling
Studenten kan legge fram utkast til teorikapittel til kritisk diskusjon
Studenten kan være kritisk leser og gi andre respons på deres avhandlingstekster
Generell kompetanse:
Studenten kan gjøre rede for/drøfte etiske problemstillinger ved vitenskapelig skrivemåte
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Topic(s):
Vitenskapelig skrivemåte
Opponentrollen; kritisk lesing og diskusjon av andres arbeid
Teaching Methods:
Lectures
Meeting(s)/Seminar(s)
Form(s) of Assessment:
Evaluation of Project(s)
Grading Scale:
Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)
External/internal examiner:
Intern sensor
Re-sit examination:
Ved neste ordinær eksamen.
Tillatte hjelpemidler:
Coursework Requirements:
Muntlig presentasjon; utdrag fra arbeidet med egen mastergradsoppgave legges fram til diskusjon.
Studentene må også være opponent (dvs. være kritisk leser og innlede til diskusjon) i forhold til teksten
til to medstudenter.
Godkjent litteraturliste selvvalgt del (400 sider).
Academic responsibility:
Faculty of Computer Science and Media Technology
Course responsibility:
Høgskolelektor Miriam E. Nes Begnum
Teaching Materials:
Pensum vil være konsentrert om en hovedbok tilsvarende:
Catherine Marshall and Gretchen B. Rossman: Designing Qualitative Research , Fifth edition.
SAGE.
Støttelitteratur:
Booth, Wayne C. (m.fl.). The craft of research . 2 ed. Chicago: University of Chicago Press
I tillegg skal studentene knytte et selvvalgt teoripensum på 400 sider til arbeidet med emnet. Pensumet
skal være teoristoff studenten ønsker å bruke i forbindelse med mastergradsoppgaven. Det godkjennes
av veilederen på mastergradsoppgaven.
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Additional information:
Overlapper delvis IMT4601 Research Project Planning. Felles ressursforelesninger /seminar kan være
aktuelt.
Publish:
Yes
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