Ekonomihögskolan

BUSN09, Företagsekonomi: Examensarbete i internationell
strategisk ledning, 15 högskolepoäng
Business Administration: Degree Project in Strategic Management,
15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Studierektor vid Företagsekonomiska institutionen 201609-27 och senast reviderad 2017-10-17. Den reviderade kursplanen gäller från och
med 2017-10-17, höstterminen 2017.

Allmänna uppgifter
BUSN09 är en kurs i företagsekonomi som ges på avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Företagsekonomi

A1E, Avancerad nivå, innehåller
examensarbete för magisterexamen

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

Kunskap och förståelse
- Visar förståelse för olika forskningsfilosofier, metodologier och metoder. Detta
inkluderar en förståelse för grundläggande antaganden och skillnader, samt en
förmåga att bedriva empirisk forskning som följer därav.

Färdighet och förmåga
- Visar kompetens i tillämpningen av teorier och modeller på empiriska data, till
exempel det som gäller för praktiska problem på teman inom området strategisk
ledning, samt mer teoretiska, akademiska perspektiv.
- Har förmåga att kommunicera på engelska rörande ämnen, debatter och problem
inom området strategisk ledning, både i tal och skrift.
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- Kan följa kunskapsutvecklingen inom området strategisk ledning genom
tidskriftsartiklar och forskningsinriktade böcker, liksom affärspressen.
- Kan arbeta både individuellt och som medlem i en grupp med studenter från olika
kulturer för att lösa praktiska problem, samt hantera ett mer omfattande projekt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Kan välja och värdera olika teorier och forskningsmetoder i samband med specifika
praktiska problem.
- Kan identifiera relevanta forskningsområden inom området internationella strategisk
ledning och självständigt utforma och genomföra studie som undersöker dessa
ämnen på ett relevant sätt.
- Kan göra bedömningar inom internationell strategisk ledning, med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, samt visa medvetenhet om
etiska aspekter inom forskning och utredningsarbete.

Kursens innehåll
Huvudsyftet är att utveckla studenternas förmåga att genomföra en oberoende
vetenskaplig studie som omfattar identifierandet av relevanta frågeställningar, och att
utforma och genomföra en studie som behandlar frågeställningar baserat på lämpliga
metodologiska överväganden och relevanta teorier inom de områden som omfattas
av programmet. Studenter ska även kunna presentera sina studier i en skriftlig
akademisk rapport. Studenterna arbetar självständigt och i mindre grupper med att
utforma och genomföra sin egen undersökning och på att presentera sina studier i
form av en skriftlig magisteruppsats. Detta inkluderar att söka efter och välja relevant
litteratur på lämpliga teoretiska området samt på forskningsmetodik och att samla in
relevanta empiriska data genom fältstudier och dokumentsökning . Studenterna
förväntas också att läsa och diskutera arbetet med andra studenter som deltar i
samma kurs.
Resultatet av projektet presenteras och försvaras , muntligt och skriftligt, vid ett
seminarium i slutet av det andra halvåret på masterprogrammet ”Internationell
Strategisk Ledning”. Huvuddelen av projektarbetet är planerat under andra halvan av
andra terminen. Emellertid förväntas studenterna planera och beskriva projektet och
samla in data parallellt med kurser. Olika delar av skriftlig projektrapport kommer att
presenteras och diskuteras vid mellanseminarier.

Kursens genomförande
Undervisningen sker främst genom handledning och diskussioner enskilt eller i mindre
grupp. Varje student eller grupp av studenter kommer att ha åtminstone en
handledare som är ansvarig för att diskutera studentens arbete under hela processen.
Följande aktiviteter är obligatoriska delar av examensarbetet:
Granska och opponera på en annan projektrapport.
Agera som granskare under mellanliggande seminarier.
Aktivt delta i tre slutseminarier, förutom att agera som opponent och försvar av den
egna uppsatsen.
Hela uppsatsen skall läggas till uppsatsdatabasen (LUP) vid Företagsekonomiska
institutionen.
Hela uppsatsen skall skickas till Urkunddatabasen före examination.
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Kursens examination
Den slutliga granskning bygger främst på den skriftliga examensarbetet men en
students prestationer under diskussioner och slutseminarier bedöms också.
Se separat bilaga med provkoder/examinationsmoment.
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 GU (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.

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.
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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 BUSN09, Företagsekonomi: Examensarbete i
internationell strategisk ledning
Gäller från V17
1601 Degree Project in Strategic Management- Master Level, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

