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Fördjupning

A1E

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurskod

FEA700

Högskolepoäng

15 hp

Huvudområde

Företagsekonomi

Ämnesgrupp

Företagsekonomi

Utbildningsområde

Samhällsvetenskapliga området 100.0 %

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse:
-sammanfatta och syntetisera fördjupade ämneskunskaper gällande det ämnesområde som
fokuseras i examensarbetet
-kritiskt bearbeta och redogöra för aktuella forskningsfrågor inom det ämnesområde som
fokuseras i examensarbetet
-på en fördjupad nivå förklara specialiserade metodologiska tekniker utifrån formulerade
forskningsfrågor och vetenskapsteoretiska utgångspunkter
Färdigheter och förmåga:
-självständigt och inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och hantera
forskningsbaserade företagsekonomiska problem
-med hjälp av vetenskapliga metoder söka, samla, värdera och kritiskt tolka begränsad och
relevant information i komplexa problemställningar
-muntligt och skriftligt redogöra och argumentera för motiverade val avseende problem,
metoder och slutsatser i dialog med olika grupper

Sida 1
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
-inom examensarbetets fokusområde göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
-identifiera kvarvarande kunskap och kompetensbehov gällande examensarbetets metoder och
problemställning
-ta ställning till etiska, kritiska och samhälleliga aspekter avseende forskningsarbete i
allmänhet
Kursens innehåll

Kursen innebär att självständigt och tillsammans med en kollega, genomföra ett vetenskapligt
examensarbete.

Undervisning

Seminarier och handledning där problemformulering, litteraturval, arbetets uppläggning,
genomförande och redovisning diskuteras.

Förkunskaper

Kandidatexamen 180 hp med företagsekonomi som huvudområde

Examinationsform

Författa, försvara och opponera på ett vetenskapligt arbete.

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling

Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.

Moment
0010 Examensarbete

15 hp

Betyg: AF

Sida 2
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

