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All undervisning sker på engelska varför mycket goda språkkunskaper i engelska är en förutsättning 
för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen 

BESLUT OCH RIKTLINJER 
Kursen är en av kurserna inom SUBS-programmet (Stockholm Uppsala Business Studies) och 
är också obligatorisk inom Forskarskolan Management och IT (MIT). Övriga doktorander kan 
gå kursen i mån av plats. 

MÅL 
Syftet med kursen är att introducera studenterna till vetenskap och forskning. Målet är att de 
efter att ha slutfört kursen ska kunna redogöra för den historiska utvecklingen av 
vetenskapsfilosofi, hur vetenskap är organiserad och företagsekonomi som en 
samhällsvetenskaplig disciplin. 

INNEHÅLL 
Kursen har tre huvudteman: 

1. Vetenskapens och samhällsvetenskapernas historia och filosofi,  
2. Vetenskap som samhälleligt fenomen och företagsekonomi som vetenskap,  
3. Mål och praktiker inom forskning i företagsekonomi. 



UNDERVISNING 
Kursen ges på helfart. Undervisningen sker på engelska och består av föreläsningar och 
seminarier. 

EXAMINATION 
För att få godkänt på kursen krävs närvaro och aktivt deltagande på seminarierna, och en 
godkänd hemtentamen. Doktorander som missar mer än ett tillfälle måste komplettera med 
inlämningsuppgift-/er. Hemtentamen kan skrivas på endera svenska eller engelska.  

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och 
medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt 
pedagogiskt stöd från universitetets samordnare. 

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade 
i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning 
eller avstängning från studier under en begränsad tid. 
 
OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen. 
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