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Högskolepoäng:
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Successiv
Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
fördjupning:
(G1F)
Huvudområde:
FOA (Företagsekonomi)
Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2016-09-16 och gäller
från vårterminen 2017 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Antagen till programmet Internationella affärer vid Karlstads universitet, företagsekonomi 30 hp.
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för och kritiskt värdera metodval som ingår i en vetenskaplig undersökning,
- redogöra för grundläggande vetenskapsteori och vetenskapliga metodbegrepp inom företagsekonomi,
- genomföra informationssökningar i svenska och internationella datorbaserade informationssystem,
- beskriva, diskutera och analysera hur vetenskapliga problem kan identifieras och formuleras,
- tolka och kritisk värdera vetenskapliga undersökningar i företagsekonomi,
- kritiskt diskutera och motivera metodval för såväl kvalitativ som kvantitativ datainsamling samt
analysera och tolka empiriska data och
- reflektera kring vetenskaplig kunskapsgenerering och metodologisk tillämpning inom
företagsekonomi.
Innehåll
Kursen ger en vetenskapsteoretisk översikt. Kursen behandlar också de grundläggande stegen i
forskningsprocessen och ger studenten tillfälle att utveckla sina färdigheter i vetenskaplig metodik.
Teman som tas upp är bland andra kritiskt tänkande, användningen av vetenskapliga och
metodologiska begrepp, datainsamling och forsknings- och skrivprocessen. Kursen består vidare av
studier av etablerade vetenskapliga undersökningsmetoder inom företagsekonomi gällande både
kvalitativa och kvantitativa ansatser, samt tillämpning av dem. Särskild vikt läggs på studenternas
lärande för att kunna bearbeta och analysera empiriskt insamlad data med hjälp av befintliga teorier.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och självstudier.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Kursens mål examineras dels genom skriftlig tentamen, dels genom skriftliga och muntliga
individuella och gruppvisa uppgifter som diskuteras och presenteras på obligatoriska seminarier.
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
Kursen ingår som en obligatorisk kurs inom programmet Internationella affärer.

