Ekonomihögskolan

EKHK31, Ekonomisk historia: Kandidatuppsats, 15
högskolepoäng
Economic History: Bachelor's Thesis, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Ekonomisk-historiska institutionen
2011-06-07 att gälla från och med 2012-01-01, vårterminen 2012.

Allmänna uppgifter
Kursen kan läsas tredje terminen på grundnivå i ämnet Ekonomisk historia. Den kan
ingå som valfri kurs i de flesta utbildningsprogram och kan även läsas som fristående
kurs.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Ekonomisk historia

G1E, Grundnivå, innehåller särskilt
utformat examensarbete för
högskoleexamen

Kursens mål
Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:

Kunskap och förståelse
- redogöra för och tillämpa teorier och modeller inom det av studenten valda
uppsatsområdet
- redogöra för och tillämpa relevanta empiriska metoder för att studera det av
studenten valda uppsatsämnet.

Färdighet och förmåga
- analysera och dra relevanta slutsatser utifrån den undersökning som genomförts
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- presentera, sammanfatta och diskutera, i skriftlig eller muntlig form, individuellt eller
i grupp, det av studenten valda uppsatsämnet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- anlägga ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt och reflektera över vilka teorier och
metoder som är relevanta för att ta sig an den utvalda frågeställningen
- opponera på och diskutera andra uppsatser

Kursens innehåll
Kursen består av att författa en uppsats som försvaras på ett seminarium med
opponent. Vidare, att delta i andra uppsatsseminarier samt att opponera på en annan
uppsats på ett av dessa seminarier. Uppsatsarbetet handleds av en eller flera
handledare. Uppsatsens innehåll bestäms av dess ämne. Kursen inleds med ett eller
flera tillfällen bestående av allmän information om uppsatsskrivandet.
Uppsatsen kan författas på svenska eller engelska.

Kursens genomförande
Undervisning och examination består av seminarier och handledning.

Kursens examination
Examinationen är både skriftlig och muntlig och består av en bedömning av den
inlämnade uppsatsen, att försvara uppsatsen på ett seminarium samt att opponera på
en annan uppsats. Examinator ansvarar för examinationen och är inte samma person
som handledaren.
Universitetet ser allvarligt på plagiat. Försök till plagiat eller annat fusk kommer att
anmälas till universitets disciplinnämnd. Påföljden kan vara kortare eller längre
avstängning från universitetsstudier.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Vid Ekonomihögskolan tillämpas en målrelaterad betygsskala UA med
bokstavsbeteckningarna A-E för godkända resultat och bokstavsbeteckningen F för
icke godkända resultat.
A: Utmärkt
B: Mycket bra
C: Bra
D: Tillfredsställande
E: Tillräckligt
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U: Otillräckligt

BETYG

KARAKTERISTIK

KRITERIER

Utmärkt

Ett framstående resultat
som är utmärkt vad
gäller teoretiskt djup,
ämnesrelevans,
analytisk förmåga och
självständighet.

Mycket bra

Ett mycket bra resultat
som karakteriseras av
mycket bra teoretiskt
djup, ämnesrelevans,
analytisk förmåga samt
självständighet.

Bra

Ett bra resultat som
karakteriseras av bra
teoretiskt djup,
ämnesrelevans,
analytisk förmåga samt
självständighet.

Tillfredsställande

Ett resultat som är
tillfredsställande vad
gäller teoretiskt djup,
ämnesrelevans,
analytisk förmåga och
självständighet.

E

Tillräckligt

Ett resultat som möter
minimikraven enligt
ovanstående, men inte
mer.

U

Otillräckligt

Ett resultat som är
otillräckligt.

A

B

C

D

Ifall studenten lämnar in uppsatsen efter överenskommen tidpunkt kommer detta att
resultera i poängavdrag såvida studenten inte kan påvisa speciella skäl till förseningen.
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Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt 60 högskolepoäng i Ekonomisk historia.

Övrigt
Kandidatuppsatsen har tidigare ingått i kurserna EKH470 och EKHK01 samt erbjudits
under kurskoden EKHK02. EKHK31 får inte tillgodoräknas i en examen tillsammans
med dessa kurser.
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Prov/moment för kursen EKHK31, Ekonomisk historia: Kandidatuppsats
Gäller från V12
1101 Kandidatuppsats, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

