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Kursplan
Ekonomihögskolan
Institutionen för ekonomistyrning och logistik

2FE98E Examensarbete i ekonomistyrning och redovisning
(kandidat), 15 högskolepoäng
Degree Project in Management Accounting and Accounting
(Bachelor), 15 credits
Huvudområde
Företagsekonomi
Ämnesgrupp
Företagsekonomi
Nivå
Grundnivå
Fördjupning
G2E
Fastställande
Fastställd av Ekonomihögskolan 20171004
Kursplanen gäller från och med höstterminen 2018
Förkunskaper
Företagsekonomi 75 hp ska ha genomgåtts med godkänt resultat, inklusive
Företagsekonomisk metod 7,5 hp samt antingen:
l

Controller I  Ekonomistyrsystem i företagande 7,5 hp och Controller II 
Kalkylsystem i företagande 7,5 hp, eller motsvarande.

eller
l

Redovisningens teoriområden 7,5 hp och Koncernredovisning och revision 7,5 hp,
eller motsvarande.

Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
l
l

l
l
l
l

l

identifiera och formulera avgränsade teoretiska och empiriska forskningsproblem
planera och genomföra ett examensarbete inom begränsad tid, genom att välja
adekvata metoder och med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska
aspekter
tillämpa vetenskapliga forskningsmetoder
visa kunskaper inom specifika teoretiska ämnesområden
kritiskt diskutera forskningsrapporter
självständigt skriva och skriftligt presentera examensarbetet i dialog med lärare,
studenter och ev fallföretag
muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med olika
grupper

Innehåll

l
l
l

l

visa kunskaper inom specifika teoretiska ämnesområden
kritiskt diskutera forskningsrapporter
självständigt skriva och skriftligt presentera examensarbetet i dialog med lärare,
studenter och ev fallföretag
muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med olika
grupper

Innehåll
Kursen innebär att studenten självständigt, i samråd med examinator och handledare,
formulerar och genomför ett forskningsprojekt som avrapporteras i ett examensarbete.

Undervisningsformer
Undervisningen sker på distans med hjälp av en webbaserad lärplattform och består av
handledning och seminarier. Kursen förutsätter tillgång till dator och internet. Inga
obligatoriska träffar på campus ingår.
Studenten har endast rätt till handledning under kursperioden.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Examensarbetet utgörs av en skriftlig rapport som ska försvaras vid ett seminarium
online via rum i Adobe Connect. I examinationen ingår även att opponera på ett annat
examensarbete.
Ett examensarbete som inte bedöms kunna bli godkänt vid sluthandledning
rekommenderas att inte gå upp på ordinarie slutseminarium.
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att
studentens prestationer bedömts som underkända.
Efter varje ordinarie examinationstillfälle följer minst en förnyad examination i nära
anslutning till den tidpunkt resultatet av den ordinarie examinationen meddelats. Vid
skriftlig tentamen ges minst fem tillfällen att tentera för den kursplan till vilken studenten
antagits. Vanligtvis ges tre tillfällen per läsår. Studenter som fått underkänt på rapporter
kan komplettera efter examinators anvisningar för att uppnå godkänt resultat.
Betygskriterier för AFskalan kommuniceras skriftligt till studenten senast i samband
med kurs/delkursstart, liksom hur sammanvägning av betyg på enskilda
examinationsmoment till slutligt kursbetyg sker.

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.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med följande kurser som helt eller delvis
överlappar innehållet i denna kurs: Kursen överlappar 2FE24E, 2FE20E och 2FE92E
med vardera 15 hp.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Kurslitteraturen väljs i samråd med handledare och examinator.

