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Kursens mål
Den studerande skall efter genomgången kurs kunna utföra ett webbrelaterat
utvecklingsarbete kopplat till en relevant och vetenskaplig frågeställning. Den studerande
skall i examensarbetet dokumentera att han/hon:
•
har god förmåga att inhämta kunskaper inom ämnet webbutveckling eller
webbdesign
•
kan använda under utbildningen förvärvade kunskaper och färdigheter för att lösa
webbrelaterade problem
•
har god förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för sitt arbete. Examensarbetet
syftar också till att underlätta inträdet i yrkeslivet
Behörighetskrav
Examensarbetet får påbörjas tidigast efter uppnådda 80 högskolepoäng inom programmet.
Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Examensarbetet skall redovisas muntligt genom en offentlig presentation samt skriftligt i
form av en vetenskaplig rapport. Arbetet kan godkännas först när det har presenterats,
opponenters kritik bemötts, rapporten slutjusterats och opposition på annans arbete
genomförts.
Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.
Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad
examinationsform.
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KURSENS INNEHÅLL
Kurskod: EXB340

Examensarbete, Webmaster, 7,5 hp

Degree Project, Webmaster, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Kursens innehåll
Examensarbetet är ett självständigt arbete där kritiskt förhållningssätt, skriftlig och muntlig
framställning samt informationskunnighet och aktuell forskning inom fördjupningsområdet
är i fokus. Kursen syftar även till att utveckla ett självständigt kritiskt förhållningssätt till
fördjupningsområdet för att kunna göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga samt samhälleliga och etiska aspekter.
Kursen ges helt nätbaserad vilket innebär att filmade föreläsningar och seminarier
tillhandahålls via högskolans lärplattform.
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