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EX0593 Kandidatarbete i skogsvetenskap med företagsekonomisk inriktning, 15 hp

Bachelor degree thesis in Forest Science, specially Business Administration

Kursen ges i Jägmästarprogrammet och Skogsmästarprogrammet

Kursplan fastställd: 2009-09-22  (Gäller fr.o.m. vt 2009)

Versionshistorik:    1.  vt 2009  -  

Ämne: Skogsvetenskap

Utbildningens nivå: Grundnivå

Nivå: C

Fördjupning: Grundnivå med minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för
kandidatexamen (G2E)

Betygsskala: 5 / 4 / 3 / U
Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om
betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Förkunskapskrav:
Kunskaper motsvarande 75 hp i skogsvetenskap samt kurserna Externredovisning 7,5 hp, Marknadsföring 7,5 hp, Företagets
organisation och ledning 7,5 hp och Ekonomisk analys av skogliga beslut 7,5 hp samt Svenska B och Engelska A.
För skogsmästarstudenter gäller:
Kunskaper motsvarande 75 hp i skogsvetenskap samt kurserna Skogsgården Företaget, 15 hp och Marknadsföring 7,5 hp samt
Svenska B och Engelska A.

Mål:
Efter genomfört examensarbete skall studenten kunna
* använda tidigare tillägnade kunskaper för att självständigt lösa en uppgift på grundläggande nivå
* identifiera en frågeställning, välja en lämplig metod för problemlösning, samt samla in relevanta data
* söka och samla den litteratur eller annan information som krävs för att ge arbetet ett vetenskapligt perspektiv
* kritiskt analysera och diskutera data
* skriva en rapport där studien redovisas på ett korrekt, intresseväckande och språkligt bra sätt
* muntligt presentera sina resultat vid ett seminarium.

Innehåll
För att uppfylla lärandemålen skall studenten, i samverkan med handledare, identifiera en för ämnet lämplig frågeställning.
Studenten arbetar självständigt med stöd av handledare. Till sin hjälp har studenten tillgång till bibliotek, datorer och speciell
utrustning som vid behov krävs för att lösa uppgiften. Studenten skall redovisa sitt arbete i en uppsats som betygssätts med
avseende på introduktion till frågeställningen, problemformulering, metodbeskrivning, databearbetning, slutsatser, användning av
litteratur, språkbruk, samt omfattning av irrelevant text. Utöver detta skall studenten muntligt redovisa sitt arbete vid ett seminarium,
eller motsvarande, och opponera på annan students arbete.

Genomförande
   Schemalagda aktiviteter Timmar Obligatorisk
    - Föreläsningar ca 40
    - Övningar ca 25
    - Handledning och redovisning av projektarbete ca 55
    - Examination och utvärdering ca 5
    - Projektarbete (planering och presentationer) ca 10
   Gruppaktiviteter utanför schemalagd tid
    - Projektarbete i grupp ca 265

   Totalt ca 400

Litteratur:
Gemensam kurslitteratur fastställs separat och redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om gemensam kurslitteratur ska
finnas tillgänglig senast åtta (8) veckor före kursstart.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs:
Godkänd muntlig redovisning av studien vid ett seminarium.
Godkänd muntlig opposition på en annan students uppsats och presentation.
Godkänd vetenskaplig uppsats som publiceras elektroniskt i EPSILON (elektronisk publicering vid SLU)

Generella regler och riktlinjer för examination och betygssättning finns i regelsamling  för utbildning på grundnivå och avancerad
nivå vid SLU.

Övriga upplysningar
Huvuddelen av litteraturen består av vetenskapliga artiklar som den studerande själv söker och i samråd med handledaren bedömer
som relevant för den valda uppgiften.

Ansvarig institution/motsvarande
Institutionen för skoglig resurshushållning . (fr.o.m. 2010-11-01)

Ort
Umeå

Kompletterande uppgifter
Fastställd av: Arbetsutskott jägmästare/masterprogram
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