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Kursplanen gäller från och med vårterminen 2019
Förkunskaper
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: 90 hp
i huvudområdet företagsekonomi eller nationalekonomi, 15 högskolepoäng på avancerad
nivå och engelska B/6 eller motsvarande. Antagen på program på avancerad nivå inom
huvudområdet företagsekonomi eller double degree avtal.

Mål
Efter avslutd kurs förväntas studenten kunna:
l

l

l
l
l

l

l

självständigt identifiera och formulera avgränsade, teoretiskt och empiriskt
relevanta, forskningsproblem inom huvudområdet
planera, genomföra och skriva ett examensarbete inom begränsad tid, genom att
välja adekvata metoder och genom att hantera vetenskapliga, samhälleliga och
etiska aspekter
tillämpa fördjupade vetenskapliga forskningsmetoder
integrera fördjupade kunskaper inom specifika ämnesområden
analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och
situationer samt slutsatser
kritiskt granska och diskutera ett examensarbete av andra studentgrupper
(oppositioner)
självständigt skriftligt och muntligt presentera examensarbetet i dialog med lärare,
medstuderande och eventuella partnerorganisationer/fallföretag

Innehåll
Kursen innehåller en seminarieserie under skrivprocessen av examensarbetet.
Examensarbetet innebär definition och formulering av problem, genomförande av
forskningsarbete på avancerad nivå, sammanställning av examensarbete och opposition
på andras arbeten, samt presentation för ev. fallföretag, medstuderande och examinator.

Innehåll
Kursen innehåller en seminarieserie under skrivprocessen av examensarbetet.
Examensarbetet innebär definition och formulering av problem, genomförande av
forskningsarbete på avancerad nivå, sammanställning av examensarbete och opposition
på andras arbeten, samt presentation för ev. fallföretag, medstuderande och examinator.

Undervisningsformer
Undervisningen består av handledning och seminarieserie inklusive individuella
miniopponeringar och huvudopponering. Seminarieserien är obligatorisk, och dess
moment anges i schemat.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Kursen bedöms enligt Linneuniversitets fastställda AF 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 (punkt. 17) examineras genom kontinuerligt och aktivt deltagande i
seminarieserien, via muntliga och skriftliga presentationer/försvar, samt det skriftliga
examensarbetet. I examinationen ingår även att göra en muntlig och skriftlig opposition
på andra examensarbeten, samt genomföra individuella minioppositioner (mål punkt. 6).
Oavsett examinationsform är det den enskilde studerandes prestationer som bedöms och
betygsätts. Betygskriterier för AF betygsskalan kommuniceras även skriftligt till
studenten senast i samband med kursstart.
Ett examensarbete som inte bedöms kunna bli godkänt vid sluthandledning
rekommenderas att inte gå upp på ordinarie slutseminarium. För studenter som inte
deltar vid ordinarie slutseminarier eller studenters vars examensarbete ej godkänns, efter
ev. efter komplettering, finns möjlighet till förnyad examination senast vid nästa ordinarie
seminarietillfälle för kursen. Datum för förnyad examination meddelas senast vid det
ordinarie examinationstillfället och förnyad examination hålls normalt inför
höstterminsstarten. Om uppsatsen inte är godkänd vid kursens slut upphör studentens
rätt till ytterligare handledning.

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 kan inte ingå i examen med annan kurs, vars
innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen 5FE04E, 5FE05E,
5FE06E och 5FE40E med 15 hp.

Övrigt
Tillgänglig för studenter som läser via ett double degree avtal med Brest, Prag, Rennes,
MGIMO, ICN Nancy, ESCE, m.fl.).

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Riktlinjer för examensarbete i företagsekonomi (Ekonomihögskolan), senast versionen.
Vetenskaplig litteratur väljs i samråd med handledare.

