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Utbildningsområde

Samhällsvetenskapliga området 100.0 %

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
- redogöra för, sammanställa och kritiskt diskutera aktuella forskningsfrågor och traditioner
inom ett företagsekonomiskt delområde
- diskutera det valda delområdets vetenskapliga grund och metoder
Färdighet och förmåga
- planera och genomföra en litteraturstudie inom valt delområde. Bedöma kvalitet och
användbarhet hos olika vetenskapliga källor. Självständigt, muntligt och skriftligt, presentera
genomförd litteraturstudie
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- inom valt delområde bedöma teoriers användbarhet med hänsyn till relevanta vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter. Inom valt delområde identifiera ytterligare kunskaps- och
kompetensbehov

Kursens innehåll

Kursen utgår från vald forskningsfråga inom examensarbetet. Examensarbetets
forskningsfrågor utgör utgångspunkten för formandet av en litteraturstudie, där tidigare
forskning inom området sammanställs, kategoriseras, värderas och syntetiseras. Kursen

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. 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. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

bygger på självständigt arbete där studenten själv i samråd med kursansvarig väljer böcker
och artiklar. Materialet som används ska huvudsakligen utgöras av vetenskapliga artiklar och
avhandlingar
Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar och handledning.

Förkunskaper

Företagsekonomi A 30 hp och Företagsekonomi B 30 hp, där varje nivå ska innehålla en
företagsekonomisk bredd gällande delområdena Redovisning, Ekonomi- och
verksamhetsstyrning, Marknadsföring samt Ledarskap och organisation.

Examinationsform

Tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar samt examinerande
seminarier

Betyg

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

Moment
0030 Sammanvägd examination

7,5 hp

Betyg: AF

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. 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. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

