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Kursens mål
Kursen syftar till att studenten ska uppnå fördjupad kunskap om och förståelse av vad ett 
vetenskapligt förhållningssätt innebär innebär inom området företagsekonomi.
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
1. förklara och exemplifiera innebörden av ett vetenskapligt förhållningssätt inom området 
företagsekonomi på en fördjupad nivå
 
Färdighet och förmåga
2. självständigt tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt utifrån företagsekonomisk teori i 
form av en uppsats där forskningsfrågor skall formuleras, syfte preciseras, lämplig metod 
väljas samt relevant information sökas, samlas, värderas och kritiskt tolkas i enlighet med 
givna anvisningar, akademiska krav på innehåll, språk och form, samt inom givna tidsramar
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3. visa ett utvecklat självständigt och kritiskt förhållningssätt till vetenskaplig metod och 
etiska frågeställningar inom området företagsekonomi genom att muntligt och skriftligt 
presentera och försvara sin uppsats i dialog med andra studenter samt genom att kritiskt 
granska och diskutera andra uppsatser

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om 45 hp inom företagsekonomi inklusive kursen Organisation och 
ledarskap 7,5 hp

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• tre arbetsuppgifter som inlämnas, bedöms och diskuteras löpande under kursen 

(lärandemål 1 och 2)
• ett avslutande seminarium där uppsatsen presenteras muntligt, skriftligt och 

försvaras samt kritisk granskning av andra uppsatser (lärandemål 1, 2 och 3)
Arbetet ska lämnas in i digital form (MSWord eller PDF) för bedömning av prestationen. Vid 
godkänt resultat på kursen kommer arbetet att arkiveras i DiVA.
Närmare anvisningar, betygskriterier och tidplan för samtliga bedömningsmoment för 
ordinarie examination samt omprövning delges studenterna skriftligt i kurs-PM vid kursens 
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Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Överlappar annan kurs
MUB300

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1E  - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete for högskoleexamen

Huvudområde(n)
Företagsekonomi
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____________________________________________________________________________

Kursens innehåll
Ämnesområdet företagsekonomi behandlar modeller och metoder för hur organisationer kan 
uppnå för verksamheten uppställda mål både avseende det interna arbetet och gentemot det 
omgivande samhället. Kursen Metod och uppsats i företagsekonomi, Nät, 7,5 hp syftar till att 
studenten ska uppnå fördjupad kunskap om och förståelse av vad ett vetenskapligt 
förhållningssätt innebär inom området företagsekonomi. Studenterna förväntas självständigt 
tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt utifrån företagsekonomisk teori i form av en 
uppsats där forskningsfrågor skall formuleras, syfte preciseras, lämplig metod väljas samt 
relevant information sökas, samlas, värderas och kritiskt tolkas i enlighet med givna 
anvisningar, akademiska krav på innehåll, språk och form, samt inom givna tidsramar. 
Examensarbetet är ett självständigt arbete som skrivs av högst två studenter tillsammans. 
Kursen innehåller flera examinerande seminarier som genomförs löpande under kursen 
tillsammans med handledare eller examinator. Examensarbetet presenteras och försvaras vid 
seminarier i enlighet med akademiska krav på innehåll, språk och form och inkluderar även 
kritisk granskning av andra studenters texter. I kursen ingår AIL-inslag i form av självständig 
datainsamling av empiri. Kurslitteratur och undervisning på engelska kan förekomma
Kursen är helt nätbaserad vilket innebär att streamade/filmade föreläsningar och seminarier 
tillhandahålls via högskolans lärplattform. För att kunna delta i kursen krävs tillgång till 
dator med internetuppkoppling samt webbkamera och headset. Kommunikation med lärare 
och studiekamrater sker främst via lärplattformen samt via nätmöten, chatt, e-post och 
liknande system.
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