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Kursplan
Företagsekonomi - masteruppsats
FEAE01
Företagsekonomi - masteruppsats
Business administration - Two -year Master's Thesis
Högskolepoäng:
30
Utbildningsnivå:
Avancerad nivå
Successiv fördjupning: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen (A2E)
Kurskod:
Kursens benämning:

Huvudområde:
FOA (Företagsekonomi)
Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2016-02-02 och gäller
från höstterminen 2016 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Gymnasiets Engelska B, Engelska steg 6 eller motsvarande. Examen på grundnivå om minst 180 hp
med huvudområde Företagsekonomi. Kursen FEAE10 Aktuell forskning i företagsekonomi 15 hp eller
motsvarande.
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- identifiera, strukturera och avgränsa undersökningar och forskning inom företagsekonomi,
- kritiskt utvärdera användandet av teorier, metoder och begrepp inom företagsekonomiska
undersökningar,
- välja forskningsmetod utifrån syfte och omfattning av undersökningen,
- genomföra insamling av empiri,
- analysera data från företagsekonomiska undersökningar,
- skriva en företagsekonomisk uppsats baserad på tillgängliga forskningsmetoder,
- kommunicera resultaten från undersökningar och
- kritiskt utvärdera företagsekonomiska undersökningar.
Innehåll
I samråd med en handledare väljer studenten ett ämne för uppsatsarbetet. Arbetet sker individuellt eller
i grupper om två och två. Uppsatsämnet definieras övergripande, men undersökningen kan vara
uppdelad mellan två studenter. En plan för arbetet förbereds och diskuteras vid ett seminarium.
Undersökningen genomförs och dokumenteras. Den färdiga uppsatsen presenteras och diskuteras vid
ett seminarium. Varje students insats skall definieras i uppsatsen och en viss del av uppsatsen skall
redogöras för individuellt.
Vid omregistrering en senare termin erbjuds handledning i mån av plats och resurser.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Kursens mål examineras dels genom ett självständigt arbete som seminariebehandlas, dels genom
opposition på annan students arbete. Antalet tillfällen som en student kan genomgå examination på
kursen är begränsat till fem, på grund av begränsade resurser
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.
Övrigt
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.

