Ekonomihögskolan

ENTN19, Degree Project - New Venture Creation, 15
högskolepoäng
Degree Project - New Venture Creation, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Studierektor vid Företagsekonomiska institutionen 201611-21 och senast reviderad 2020-02-20. Den reviderade kursplanen gäller från och
med 2020-02-20, höstterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Undervisningsspråk: Engelska
The course is offered in English. Students must therefore be able to communicate in
English both orally and in writing.
Huvudområde

Fördjupning

Entreprenörskap

A1E, Avancerad nivå, innehåller
examensarbete för magisterexamen

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

Kunskap och förståelse
- Visar kunskap om och förståelse av de olika stegen som ingår i att genomföra en
vetenskaplig studie.
- Visar kunskap om och förståelse av överväganden som är involverade i utvecklingen
av en lämplig forskningsmetod.
- Visar kunskap om och förståelse av det teoretiska forskningsområdet som behandlas
i examensarbetet.

Färdighet och förmåga
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- Visar förmåga att genomföra en vetenskaplig studie, genom att självständigt
identifiera och formulera forskningsproblem, planera och använda lämpliga
forskningsmetoder, samt genomföra forskningsuppgifter inom förbestämda tidsramar
- Visar förmåga att i skriftlig och muntlig form förmedla studiens argument, resultat
och slutsatser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Visar förmåga att välja relevanta teorier och lämpliga metoder för att adressera det
identifierade forskningsproblemet och syftet med studien.
- Visar förmåga att identifiera styrkor och svagheter i studien, såväl som relevanta
forskningsbidrag
- Visar förmåga att diskutera andras uppsatser baserat på akademisk standard
- Visar förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för det
egna lärandet

Kursens innehåll
Kursen ger studenter kunskap och färdigheter för att planera, genomföra och
presentera en akademisk studie som stöder deras förmåga att kritiskt undersöka,
utvärdera och dra slutsatser från entreprenörskapsforskning. Kursen ger utrymme för
praktiska erfarenheter och kollektivt lärande i form av interaktioner och diskussioner
mellan studenter och med forskningsaktiva lärare i utforskandet av teoretiska ansatser
och metoder.
Studenterna arbetar självständigt, och i mindre grupper, där de ges möjlighet att
utforma och driva en akademisk studie som presenteras i form av en magisteruppsats.
Utförandet av en akademisk studie innefattar moment såsom identifiering av ett
relevant forskningsproblem, sökande och val av relevant litteratur, forskningsmetodik,
insamling och analys av empirisk data, samt presentation av forskningsresultat och
slutsatser. Studenterna förväntas läsa och diskutera varandras uppsatsarbeten under
kursens gång.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, och handledningstillfällen. Vid de
olika uppsatsseminarierna ges studenterna möjlighet att diskutera varandras
uppsatsarbeten i mindre grupper. Vid kursens slut anordnas ett slutseminarium då alla
grupper ges tillfälle att presentera och försvara sin uppsats samt att opponera på en
eller flera andra uppsatser. Studenter som inte är klara med sin uppsats ges möjlighet
till det nästa gång som seminarietillfälle ges.

Kursens examination
Kursens examineras genom det skriftliga examensarbetet, men även uppsatsprocessen
såsom deltagande i diskussioner under uppsatsseminarierna beaktas i examinationen.
Om en uppsats inte blir godkänd vid första examinationstillfället, kommer studenter
ges möjlighet att lämna in en reviderad version för bedömning. Se bilaga som

3/ 4

inkluderar information om de olika examinationstillfällena.
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.
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Prov/moment för kursen ENTN19, Degree Project - New Venture Creation
Gäller från H20
2004 Thesis, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
Gäller från V14
1201 Thesis, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1204 Assignment 1, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1205 Assignment 2, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

