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BUSN79, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning och
finansiering, 15 högskolepoäng
Business Administration: Degree Project in Accounting and
Finance, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Studierektor vid Företagsekonomiska institutionen 201609-22 och senast reviderad 2017-10-17. Den reviderade kursplanen gäller från och
med 2017-10-17, höstterminen 2017.

Allmänna uppgifter
BUSN79 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
- Uppvisar kunskap och förståelse för det forskningsområde som behandlas i
uppsatsen
- Uppvisar kunskap och förståelse för den relevanta internationalle forskningsfronten
inom det forskningsområde som behandlas i uppsatsen
- Uppvisar kunskap om tillämpbara och relevanta forskningsmetoder för att
genomföra studien
- Uppvisar förmågan att finna lämpliga empiriska data, akademiska artiklar och/eller
intervjusubjekt (där så är tillämpbart)
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Färdighet och förmåga
- Kan använda sig kunskap och förståelse för att formulera en relevant
forskningsfråga
- Kan finna, strukturera, presentera och använda relevanta teorier relaterat till
forskningsfrågan
- Kan finna lämpliga forskningsmetoder att använda i undersökningen av den valda
forskningsfrågan och använda dem på ett adekvat och kritiskt sätt som möjliggör att
få relevant och tillförlitlig information
- Har förmågan att hantera komplexitet och göra bedömningar baserat på inkomplett
och begränsad information
- Har förmågan att skriva en uppsats som är välstrukturerad och når tydliga slutsatser
relaterade till forskningsfrågan (eller, om inga tydliga slutsatser nås, en diskussion
kring var så ej är fallet)
- Kan kommunicera sin undersökning, slutsatser, och logik, tydligt och koncist

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Uppvisar förmåga att självständigt designa och genomföra ett forskningsprojekt som
undersöker relevanta forskningsfrågor på ett korrekt sätt
- Uppvisar förmåga att göra bedömningar inom redovisning och företagsfinansiering
med hänsyn tagen till relevanta vetenskapliga, sociala och etiska aspekter, och
uppvisar medvetenhet om etiska aspekter i forsknings- och utvecklingsarbete

Kursens innehåll
Huvudsyftet är att utveckla elevernas förmåga att genomföra en oberoende
vetenskaplig studie i det breda området redovisning och företagsfinansiering, en
studie som omfattar att utveckla relevanta frågeställningar och utforma och
genomföra en studie som behandlar frågeställningarna baserat på lämpliga
metodologiska överväganden och relevanta teorier inom de områden som omfattas
av masterprogrammet. Studenterna ska även kunna presentera sina studier i en
skriftlig akademisk rapport samt muntligt. ’Redovisning’ och ’företagsfinansiering’,
ämnesområdena i denna kurs, förstås här i vid bemärkelse.
Det specifika kursinnehållet kommer att variera beroende på studerade
forskningsfråga, ingen vidare specificering ges här. I allmänhet omfattar
kurslitteraturen akademiska artiklar och liknande material på en lämpligt avancerad
nivå. Kursen omfattar att genomföra ett projekt som resulterar i en uppsats och att
vara opponent på en annan uppsats inom ramen för en serie sådana presentationer
av andra studenter.

Kursens genomförande
Projektet genomförs i par och övervakas av en handledare eller en
handledarkommitté. Huvuddelen av projektarbetet är schemalagt att genomförs
under andra halvan av vårterminen. Studenterna förväntas planera projektet och
skissera projektplanen och samla in data parallellt med kursarbetet. Delar av
uppsatsen kan komma att presenteras och diskuteras vid mellanseminarier.
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Kursens examination
Bedömningen baseras på den färdiga uppsatsen. Projektet måste också på ett
tillfredsställande sätt presenteras för en grupp av klasskamrater och handledare, och
studenterna måste hantera frågor från opponenter och seminariedeltagare på ett
kompetent sätt. En liten del av betyget baseras på studenternas opposition på en
annan uppsats. Förutom att delta i den session där de presenterar och den där de
fungerar som opponent, ska studenterna delta i andra presentationer och ge
vittnesbörd om detta i form av en skriftlig sammanfattning som visar att de har läst
och förstått de andra elevernas arbete.
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.

Övrigt
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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 inte 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 BUSN79, Företagsekonomi: Examensarbete i
redovisning och finansiering
Gäller från V17
1601 Thesis, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1602 Opposition, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1603 Attendance, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

