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ENTN01, The Entrepreneurial Process and Opportunity
Recognition, 7,5 högskolepoäng
The Entrepreneurial Process and Opportunity Recognition, 7.5
credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Studierektor vid Företagsekonomiska institutionen 201105-20 och senast reviderad 2020-02-20. Den reviderade kursplanen gäller från och
med 2020-02-20, höstterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Entreprenörskap

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

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

Kunskap och förståelse
• Visar kunskap om och förståelse av nyckelbegrepp som relaterar till den
entreprenöriella processen
• Visar kunskap om och förståelse av centrala teorier, modeller och begrepp inom
entreprenörskapsfältet

Färdighet och förmåga
• Visar förmåga att tillämpa metoder för att identifiera och utvärdera
entreprenöriella möjligheter
• Visar förmåga att genomföra och hantera teamarbete i den entreprenöriella
processen
• Visar förmåga att presentera grupparbete i skriftlig och muntlig form
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Visar förmåga att tillämpa entreprenöriell kunskap och göra bedömningar under
tidsbegränsning
• Värderar och tillämpar beslutskriterier för entreprenöriella möjligheter under
osäkerhet

Kursens innehåll
Individer som engageras i olika entreprenöriella processer behöver kunskap och
färdigheter som hjälper dem att effektivt identifiera, utforska och utvärdera
entreprenöriella möjligheter samt fatta beslut om vilka möjligheter som är värda att
utforska vidare. Baserat på entreprenörskapsforskning syftar kursen att ge
studenterna kunskap om och färdigheter i att identifiera, utforska och utvärdera
entreprenöriella möjligheter. Kursen kommer även att ge studenterna kunskap om
entreprenöriell beslutsfattande samt teamarbete i den entreprenöriella processen.
Kursen består av fyra delar:
1) Introduktion av viktiga nyckelbegrepp relaterade till den entreprenöriella processen,
som till exempel entreprenöriella möjligheter, entreprenörskap som fenomen,
entreprenörskap i olika kontexter. Det kommer även att ges en introduktion till
entreprenöriell beslutsfattande, där bl a teori om effectuation diskuteras. I denna del
kommer studenterna att lära sig förstå principer och metoder i entreprenöriell
beslutsfattande.
2) Tillämpning av metoder för att identifiera och utforska entreprenöriella möjligheter.
3) Utvärdera och tillämpa beslutskriterier för entreprenöriella möjligheter. Studenterna
kommer att utveckla kunskap om metoder för att analysera och utvärdera
entreprenöriella möjligheter.
4) Initiera och driva teamarbete i den entreprenöriella processen. I denna del kommer
studenterna att arbeta i mindre grupper. Exempel på frågor som kommer att
diskuteras är teamdynamik och rollfördelning i den entreprenöriella processen.

Kursens genomförande
Kursen ges genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten och gruppdiskussioner.
Anvisad litteratur är en integrerad del av kursens olika moment.

Kursens examination
Examinationen omfattar både individuell och gruppbaserad examination.
Kursen förutsätter samarbete, är intensiv och tillämpar erfarenhetsbaserat lärande.
Aktivt deltagande är del av examinationen.
Provmoment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.
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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
För att läsa kursen krävs kandidatexamen eller motsvarande (180 Hp eller ECTS).
Tidigare kunskaper i företagsekonomi krävs inte.

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.

4/ 4

Prov/moment för kursen ENTN01, The Entrepreneurial Process and
Opportunity Recognition
Gäller från H20
2001 Oral Exam, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2002 Entrepreneurial Challenge, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
Gäller från H15
1501 Entrepreneurial Challege, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1502 Oral Exam, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1503 Opportunity Diary, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

