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Förkunskaper
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet:
Kandidatexamen i företagsekonomi med minst 90 högskolepoäng i huvudområdet
företagsekonomi eller motsvarande, Engelska B/eng 6 eller motsvarande, samt kurserna
Aktionsbaserade metoder och tillämpning, 15 högskolepoäng och Genomförande av ett
samhällsentreprenöriellt projekt, 15 högskolepoäng, på avancerad nivå.

Mål
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
l

l
l

l

l

kritiskt diskutera möjligheter och utmaningar för samhällsentreprenörskap i
lokalsamhället med utgångspunkt i företagsekonomisk teori
kritiskt och självständigt utvärdera genomförandet av ett utvecklingsprojekt
integrera kunskap och analysera komplexa företeelser, frågeställningar eller
situationer
relatera resultatet av projektarbeten som genomfördes under kursen Genomföra
ett samhällsentreprenöriellt projekt till aktuell forskning och bidra till
kunskapsutvecklingen på ett generellt akademiskt plan
muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den
kunskap som ligger till grund för dessa i ett vetenskapligt sammanhang

Innehåll
Kursen är inriktad på att relatera resultaten av genomförda projektarbeten till aktuell
forskning och bidra till kunskapsutvecklingen på ett generellt akademiskt plan. Kursen
ger också en teoretisk fördjupning inom entreprenörskap.

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning. Deltagande i
seminarier är obligatoriskt. Obligatoriska moment framgår av schemat.

Kursen är inriktad på att relatera resultaten av genomförda projektarbeten till aktuell
forskning och bidra till kunskapsutvecklingen på ett generellt akademiskt plan. Kursen
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seminarier är obligatoriskt. Obligatoriska moment framgår av schemat.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Examinationen sker genom skriftliga rapporter och muntliga presentationer. Ett aktivt
deltagande i obligatoriska seminarier krävs för godkänt.
För kursen som helhet ges betyget: U, G eller V, G samt AF enligt ECTS betygsskala.
För betyget godkänd ska målen vara uppnådda; betyget avgörs av hur väl studenten har
uppfyllt målen. För sammanvägning av betyg till kursbetyg hänvisas till dokumentet
”Principer för betygsrapportering dnr: ELNU 2011/160”.
Studenter som fått underkänt på rapporter kan komplettera efter examinators
anvisningar.

Kursvärdering
En skriftlig kursvärdering genomförs och sammanställs i en rapport, vilken arkiveras vid
fakulteten. Resultatet och eventuellt vidtagna åtgärder kommuniceras av kursansvarig
och presenteras för studenterna vid nästa kurstillfälle eller på annat sätt som
kursansvarig finner lämpligt. Andra typer av kursvärderingar, exempelvis löpande under
kursens gång eller samtal med studenterna förekommer och uppmuntras i syfte att
säkerställa kontinuerlig kvalitetsutveckling.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Individuellt valda vetenskapliga artiklar och böcker med relevans för de individuella
projektarbetena, 1000 sidor. Artiklarna väljs i samråd med handledare.

