Ekonomihögskolan

BUSN03, Företagsekonomi: Utredningsmetodik i
internationell strategisk ledning, 5 högskolepoäng
Business Administration: Research Methods, 5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Studierektor vid Företagsekonomiska institutionen 201609-19 och senast reviderad 2017-10-17. Den reviderade kursplanen gäller från och
med 2017-10-17, höstterminen 2017.

Allmänna uppgifter
BUSN03 är en kurs i företagsekonomi som ges på avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Företagsekonomi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som:

Kunskap och förståelse
- Kan redogöra för relationen mellan teori, design och metoder med avseende på att
effektivt adressera forskningsfrågor.
- Kan redogöra for forskningsproblems struktur och funktion, samt dessas
operationalisering.
- Kan redogöra för principerna bakom en litteraturöversikt och ett teoretiskt ramverk.
- Kan redogöra för nyckelantaganden som påverkar design av ett forskningsprojekt.
- Kan redogöra för olika ansatser och metoder för kvalitativ och kvantitativ
datainsamling, och förklara deras fördelar och nackdelar.
- Kan redogöra för olika metoder och tekniker att analysera och presentera data.
- Kan redogöra för hur kvalitet i forskning ska bedömas.
- Kan redogöra för uppsatsstruktur och funktionen hos dess olika delar.
- Kan redogöra för de etiska aspekterna i forskning och rapportering.
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Färdighet och förmåga
- Kan analysera relationen mellan teori, design och metoder med avseende på att
effektivt adressera forskningsfrågor.
- Kan analysera och argumentera runt forskningsproblems struktur och funktion, samt
dessas operationalisering.
- Kan demonstrera förmåga att söka, analysera och strukturera relevant litteratur för
en litteraturöversikt och ett teoretiskt ramverk.
- Kan diskutera nyckelantaganden som påverkar design av ett forskningsprojekt.
- Kan genomföra olika ansatser och metoder för kvalitativ och kvantitativ
datainsamling, givet deras fördelar och nackdelar.
- Kan tillämpa olika metoder och tekniker att analysera och presentera data.
- Kan bedöma kvalitet i forskning och i uppsatser.
- Kan strukturera en uppsats givet funktionen hos dess olika delar.
- Kan diskutera de etiska aspekterna i forskning och i rapportering.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Kan kritiskt analysera relationen mellan teori, design och metoder med avseende på
att effektivt adressera forskningsfrågor.
- Kan kritiskt analysera forskningsproblems struktur och funktion, samt dessas
operationalisering.
- Kan kritiskt analysera principerna bakom en litteraturöversikt och ett teoretiskt
ramverk.
- Kan kritiskt analysera nyckelantaganden som påverkar design av ett
forskningsprojekt.
- Kan kritiskt analysera olika ansatser och metoder för kvalitativ och kvantitativ
datainsamling, och förklara deras fördelar och nackdelar.
- Kan kritiskt analysera för olika metoder och tekniker att analysera och presentera
data.
- Kan kritiskt analysera hur kvalitet i forskning ska bedömas.
- Kan kritiskt analysera uppsatsstruktur och funktionen hos dess olika delar.
- Kan kritiskt analysera de etiska aspekterna i forskning och rapportering.

Kursens innehåll
Kursen introducerar studenten till de olika överväganden som styr planering och
genomförande av ett vetenskapligt forskningsprojekt. Detta inbegriper val av ämne,
formulering av forskningsproblem, operationalisering av detta i en forskningsdesign
som är väl avvägd i termer av resurser och tid. Kursen behandlar även genomförande
av litteraturöversikter, metodologi givet empiriska förutsättningar, datainsamling och
analys. Dessutom ingår kvalitetsbedömning av forskning, samt olika forskningsetiska
frågor relaterat till forskning i allmänhet och företagsekonomisk forskning i synnerhet.
Problemval och problemformulering
Uppsatsstruktur
Litteraturöversikt och teoretiska ramverk
Forskningsdesign
Datainsamling, analys och presentation
Kvalitet och kvalitetsbegrepp
Forskningsetik och vetenskapsfilosofiska grunder
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Kursens genomförande
Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Kursens examination
Individuell, skriftlig examination motsvarande 5 HP, som betygssätts A-F.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Betyg (Benämning) Poäng alt. % av maxpoäng. Karakteristik.
A (Utmärkt) 85-100. Ett framstående resultat som är utmärkt vad gäller teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
B (Mycket bra) 75-84. Ett mycket bra resultat som karakteriseras av mycket bra
teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet.
C (Bra) 65-74. Ett bra resultat som karakteriseras av bra teoretiskt djup, praktisk
relevans, analytisk förmåga samt självständighet.
D (Tillfredsställande) 55-64. Ett resultat som är tillfredsställande vad gäller teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
E (Tillräckligt) 50-54. Ett resultat som möter minimikraven vad gäller teoretiskt djup,
praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet, men inte mer.
U (Otillräckligt/Underkänt) 0-49. Ett resultat som är otillräckligt vad gäller teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
Enskilda examinationsmoment i kursen kan ha betygsskala G/U (godkänt/underkänt).
Lunds universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder vidtas
gentemot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller
plagiat. Vid bevisat fusk kan påföljden bli avstängning från studier vid Lunds
universitet under en viss tid.

Förkunskapskrav
Studenter som är antagna till magisterprogram som ges av företagsekonomiska
institutionen där denna kurs är obligatorisk eller valbar, är kvalificerade för kursen. För
andra studenter krävs 60 HP i företagsekonomi i vilka en grundkurs i företagsekonomi
ska inkluderas, t.ex. FekaA90 Företagsekonomi en introduktion eller motsvarande.
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Övrigt
Vid nedläggning av kursen: Vid nedläggning av kursen kommer, inom tre terminer
efter kursens nedläggning, att erbjudas tre extra tillfällen för examination av
respektive examinationsmoment i kursen till studenter med ett icke godkänt resultat.
Observera att efter detta kan du få intyg bara på de examinationsmoment som du är
klar med.
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Prov/moment för kursen BUSN03, Företagsekonomi: Utredningsmetodik i
internationell strategisk ledning
Gäller från V19
1702 Hemtenta, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
Gäller från V17
1601 Skriftlig tenta, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

