Ekonomihögskolan

FEKG01, Företagsekonomi: Honours Track, 20
högskolepoäng
Business Administration: Honours Track, 20 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Företagsekonomiska institutionen
2014-04-01 och senast reviderad 2019-09-23 av Studierektor vid Företagsekonomiska
institutionen. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2019-09-23,
vårterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kan läsas termin 3 och 4 alternativt termin 4 och 5 av de studenter som är
registrerade på Ekonomie kandidatprogrammet.
Undervisningsspråk: Engelska och Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Företagsekonomi

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

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

Kunskap och förståelse
Visa kunskap och förståelse för ingående områdes vetenskapliga grund, metoder och
aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
Visar förmåga att redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i
dialog med olika grupper.
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
Visar förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter.

Kursens innehåll
Kursen består av olika tutorialserier à 10 HP vardera. För tutorialserierna engageras
ett urval av EHLs ledande professorer eller andra för uppgiften vetenskapligt
kompetenta lärare. Urvalet av lärare kan växla mellan terminerna. Innehållet i
respektive tutorialserie utgår från de involverade forskarnas forskningsområde och
kan således växla från termin till termin. Vi ansökan till kursen Honors Track väljer
studenterna vilken tutorialserie de vill läsa.

Kursens genomförande
En tutorialserie består av ett av ansvarig lärare på förväg fastställt antal möten mellan
en mindre studentgrupp och en utvald forskare vid EHL. Undervisningen består i att
diskutera kurslitteratur eller motsvarande underlag och eventuella
inlämningsuppgifter. Samtliga undervisningstillfällen är obligatoriska.

Kursens examination
Examination sker utifrån den uppgift som läraren har givit och examineras i samband
med diskussionen i smågrupp. Eventuell komplettering till ett godkänt betyg på ickegodkända examinationsmoment görs enligt lärarens anvisningar och senast terminen
efter att ordinarie examinationstillfälle har varit. Observera att efter detta kan
studenten bara få intyg på de godkända examinationsmomenten.
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 Underkänd, Godkänd.
Kursen tillämpar betygsskalan Godkänd, Underkänd.
Godkänd = Ett resultat som är tillfredsställande vad gäller teoretiskt djup, praktisk
relevans, analytisk förmåga och självständighet.
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Underkänd = Ett resultat som är otillräckligt vad gäller teoretiskt djup, praktisk
relevans, analytisk förmåga och självständighet.
Även enskilda examinations moment i kursen följer denna betygsskala
(godkänd/underkänd).
Lunds universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder vidtas
emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat.

Förkunskapskrav
Studenter uppfyller förkunskapskraven om:
• De är antagna till och registrerade på Ekonomie kandidatprogrammet.
• De följer ordinarie studieplan och under kursens gång läser termin 3 och 4
alternativt termin 4 och 5.
• De har avslutade och godkända kurser i företagsekonomi 1-30 HP och
nationalekonomi 1-30 HP.

Övrigt
Student som avbryter sina studier på kursen eller har examinationsmoment kvar
erbjuds inte omregistrering vid andra tillfällen som kursen ges. Kursen ges över två
terminer, 10 HP/termin.
Kursen FEKG01 kan inte ingå i ekonomie kandidatexamen.
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 FEKG01, Företagsekonomi: Honours Track
Gäller från H14
1401 Tutorials del 1, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1402 Tutorials del 2, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

