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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)

Huvudområde
Företagsekonomi

Ämnesgrupp
Företagsekonomi

Nivå
Grundnivå

Fördjupning
G2E

Fastställande
Fastställd 2017-10-04 
Senast reviderad 2022-03-14 av Ekonomihögskolan. Revidering av förkunskapskrav 
och uppdatering av standardtexter. 
Kursplanen gäller från och med höstterminen 2022

Förkunskaper
Företagsekonomi I–II 60 hp samt minst 7,5 hp ekonomistyrning på G2 nivå och 7,5 hp 
företagsekonomisk metod, eller motsvarande.

Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

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
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 webbstudieplats och består av 
självstudier efter kursansvarigs instruktion. Undervisningen består av webb-baserade 
seminarier och handledning. Kursen förutsätter tillgång till dator och internet. Inga 
obligatoriska sammankomster på campus ingår.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F. 
 
Kursen bedöms enligt Linneuniversitets fastställda A-F betygsskala, där 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. 
 
Kursmålen examineras genom en seminarieserie av muntliga och skriftliga 
presentationer/försvar, samt ett skriftligt examensarbete (15 hp). I examinationen ingår 
muntlig och skriftlig opposition på examensarbeten, samt en serie av individuella 
minioppositioner. Grunden för betyg avgörs av enskilds students måluppfyllelse. 
Betygskriterier för A-F betygsskalan kommuniceras även skriftligt till studenten senast 
i samband med kursstart. 
 
För studenter som inte deltar vid ordinarie slutseminarier eller studenters vars 
examensarbete ej godkänns, efter eventuell komplettering, finns det möjlighet till 
förnyad examination senast vid nästa ordinarie seminarietillfälle för kursen. Förnyad 
examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på grundnivå 
och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. Datum för förnyad examination meddelas 
senast vid det ordinarie examinationstillfället. Om uppsatsen inte är godkänd vid 
kursens slut upphör studentens rätt till ytterligare handledning. 
 
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten 
genomför provet på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs 
kursvärdering. Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt 
återkopplas till de studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa 
kurstillfälle erhåller återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis 
överensstämmer med innehållet: 2FE20E, 2FE24E och 2FE92E med vardera 15 hp 
vardera.

Övrigt
I de fall undervisningsspråket i kursen är engelska kommer även examinationer ges på 
engelska.

Kurslitteratur och övriga läromedel



Obligatorisk litteratur 
Kurslitteraturen väljs i samråd med handledare och examinator. 
 


