Välkommen till Högskolan i Gävle
och Akademin för Utbildning och Ekonomi
KURSNAMN Examensarbete i företagsekonomi
KURSKOD FEG300
ANMÄLNINGSKOD 11144 och 11145
KURSVECKOR 35-02
KURSPLAN alt. Se Blackboard
SCHEMA Kursens första träff 29 augusti kl. 13:00 – 17:00 i sal 33:202
PERIOD FÖR KURSREGISTRERING I STUDENTPORTALEN Sker i samband med
tilldelning av handledare, förutsatt att förkunskapskraven är uppfyllda
KURSANSVARIG Pär Vilhelmson
KONTAKTUPPGIFTER pvn@hig.se, 026-648931
KURSADMINISTRATION Angelica Selin
KONTAKTUPPGIFTER kurs-aue@hig.se

Om du avbryter dina studier inom tre veckor från kursens startvecka, s.k. tidigt avbrott,
ska du anmäla detta i Studentportalen. Om du avbryter senare än tre veckor anmäler du
det till kursadministrationen.

KOM IGÅNG MED STUDIERNA!
Mer information på www.hig.se/nystudent

På lärplattformen Blackboard hittar du kursmaterial. Logga in i Blackboard via
Studentportalen, sök fram din kurs och skriv in/enrolla dig i kursen.
Kurs-ID i Bb Examensarbete företagsekonom C (kandidatkurs) 15 hp, Campus och
Distans, HT17
Access-kod Eventuell accesskod skickas ut via e-post
Period för enrollering: Öppen – sidan utvecklas successivt

Bra att veta om kursen
Kursen ges integrerat med metod- och teorikurs på heltid under terminen. Teriminen
inleds med teori- och metodkurs för att successivt övergå i examensarbete. Teorikurs och
examensarbete bedrivs i seminarieform med ett antal obligatoriska gruppseminarier.
Distansstudenter deltar virtuellt uppkopplade via Adobe Connect utom vid kursens första
träff samt vid slutseminarium då fysisk närvaro i Gävle krävs. Kursens första träff äger
rum den 29 augusti klockan 13:00 i 33:202.
Val av Examensarbetets inriktning
Bifogat i detta brev finner du blanketter för val av inriktning, även kallad spår. Blanketten
är utformad efter programtillhörighet, dvs. en blankett för ex. Ekonomprogrammet,
inriktning Redovisning, osv. Du ska fylla i den blankett som gäller dig och skicka in den

enligt anvisningarna på blanketten senast den 4:e augusti. Har du redan en partner att
skriva med skickar in en blankett för er båda.
Förutsättningarna för att registreras på kursen
Förutsättningarna för att registreras på kursen är att förkunskaperna är uppfyllda. Om du
har enstaka rest på någon kurs vid kursstart kan du ändå tillåtas börja på examensarbetes-terminen, men du måste tänka på att du senast vecka 38 (då resultatet från
vårterminen 2017 publicerats) ska kunna uppvisa godkända resultat på de enstaka
resterna för att få fullfölja examensarbetet. Då uppsatsen skrivs i par är det av yttersta
vikt att inom paret uppmärksamma tidigare studieresultat, så att du inte plötsligt står utan
skrivpartner.
Några saker inför examensarbetet höstterminen 2017.
Vid första träffen är det obligatoriskt för alla att delta på plats, såväl campus- som
distansstudenter. Eftermiddagen kommer att inledas med upprop. De som är på plats är
de som ska delta under hösten. Efter en introduktion av kursansvarig kommer våra
examinatorer informera om vilka förväntningar de har på era arbeten för att de ska bli
godkända. Sist under eftermiddagen blir ni studenter indelade i de handledargrupper/delämne ni tilldelats (redovisning och finansiering, ekonomi- och
verksamhetsstyrning, marknadsföring eller ledarskap och organisation). När ni träffas i
handledargruppen kommer höstens schema att läggas fast.
Det är viktigt att redan nu söka skrivarpartner. Alla arbeten författas i par. Det är mindre
viktigt att redan nu vara klar över vilka frågor ert arbete ska besvara. Ni kommer att
erbjudas olika alternativ från de handledare ni möter och det kan många gånger vara
fördelaktigt att skriva inom ett område som handledarna forskar. För att bekanta er med
vad handledarna forskar kring ska du gå till Blackboard och gå in i det ämnesområde du
valt. Där finns olika forskningsspår redovisade, samt även en forskningsfolder utlagd
under Information. Det finns förstås även möjligheter att skriva inom ett eget valt område.
Skriv på er blankett vad ni preliminärt önskar för inriktning på ert arbete.
Terminen omfattar tre kurser som ni läser parallellt: en metodkurs (7,5hp), en teorikurs
(7,5hp) som är till för att ni ska kunna fördjupa er inom det problemområde ni väljer; samt
själva examensarbetet (15hp). Terminen inleds med teorikursen och metodkursen och
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arbetet med att skriva x-jobb påbörjas successivt . Terminens arbete bygger i stor
utsträckning på seminarieverksamhet och det kommer att finnas ett tiotal obligatoriska
seminarier inplanerade. Distansstudenter träffas via distansuppkoppling och det är
nödvändigt att ha tillfredsställande utrustning för detta, till exempel headset, så att
kommunikationen fungerar.
Det har visat sig att studenter som läser på distans valt olika sätt att fullfölja kursen. De
flesta har valt helfart och följer på så sätt campusstudenternas takt. Andra har gjort så att
de genomfört teori- och metodkurs under hösten samtidigt som de påbörjat exjobbandet,
för att slutföra examensarbetet under påföljande termin. Det är lämpligt att direkt vid
första träffen påbörja en dialog med handledare om hur arbetet ska läggas upp.
En Blackboardsida för kursen finns under Examensarbete i företagsekonomi C
(kandidatkurs) 15 hp, Campus och Distans HT17. Där kommer det att successivt läggas
ut material, till exempel kursens studiehandledning. Läs den så snart du kan – där finns
information om det mesta i kursen.
Med vänlig hälsning
Pär Vilhelmson (kursansvarig)
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HT17 startar metodkursen med kursintroduktion redan måndagen 28/8, dagen före mottagningen 29/8.

EKONOMPROGRAMMET
val av inriktning på examensarbetet

Examensarbetena HT17 har uppstart i Gävle tisdagen 29 augusti kl. 13.00–17.00 i sal 33:202. Där gäller obligatorisk närvaro för
samtliga examensarbetare. Varje arbete ska skrivas i samarbete mellan TVÅ STUDENTER – ALLTSÅ TVÅ FÖRFATTARE
PER EXAMENSARBETE. Vi ber er skicka in en blankett per arbete/par. Om du ännu inte har hittat någon
skrivkamrat/samarbetespartner; lämna då in en egen blankett.
Namn:

Namn:

Personnummer:

Personnummer:

Epost:

Epost:

Tel:

Tel:

Kryssa i lämpliga rutor (om ni skiljer er på något ställe så motivera varför under övrigt)
Antagna som:
Vi är antagna till uppsatsterminen och avser att läsa på helfart
Vi avser att läsa på halvfart, d.v.s. enbart teori- och metodkurs2 under hösten
Annat (omregistrerad e.d. – beskriv under övrigt nedan)
Campus eller Distans
Campus
Distans
Delområde inom företagsekonomi – sätt 1 för ditt önskade förstahandsval och 2 för önskat andrahandsval, i rutorna nedan
Se förkunskapskraven, som innebär att ni ska ha klarat alla tidigare företagsekonomiska kurser på A och B-nivå samt läst minst en
C-kurs. Vi kan inte garantera att ni blir tilldelade det delområde ni önskar – vi kan i enstaka fall behöva göra omflyttningar.
Marknadsföring

Redovisning och finansiering

Ledarskap och organisation

Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Tänkt fenomen/ problem inom ramen för ditt valda företagsekonomiska delområde/Övrig information:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Blanketten skickas senast 4/8 via epost till angelica.selin@hig.se, alternativt via vanlig post:

Angelica Selin
Högskolan i Gävle
801 76 Gävle

Även distansstudenter som antas till teori- och metodkurs för halvfartsstudier brukar vanligtvis skriva examensarbete samma termin, d.v.s. läsa
på helfart.
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