Kursplan för Högre Seminariet
The Higher Seminar
Poäng: 7,5 ECTS
Betyg: Engradig skala (G, Godkänd)
Utbildningsnivå: Forskarnivå
Ansvarig avdelning: Industriell ekonomi och organisation
Examinatorer:
För doktorander inom marknadsföring och strategi: Emilia Rovira Nordman
För doktorander inom nya organisations- och managementpraktiker: Lucia Crevani
För doktorander inom Redovisning och ekonomistyrning: Tobias Johansson
För doktorander inom Nationalekonomi: Christos Papahristodoulou
För doktorander inom Stadsvetenskap: Jörgen Ödalen
Behörighet: Antagen som doktorand i Industriell ekonomi och Organisation,
Företagsekonomi eller angränsande akademiska områden
Gäller från:
Kort kursbeskrivning: Syftet med det högre seminariet är att hjälpa forskarutbildningens
doktorander framåt i avhandlingsarbetet. Varje doktorand förväntas presentera vid ett
seminarium per år under sin forskarutbildning. I detta kan ingå doktorandens presentation av
avhandlingsförslag (thesis proposal) och presentation av ett slutseminarium (mock defense).

Beslut och Riktlinjer
Syfte
Det övergripande syftet är att ge doktoranderna möjlighet att utveckla sitt kunnande om
forskning inom ämnena Industriell Ekonomi och Organisation och/eller Företagsekonomi och
om hur forskning utvecklas genom seminariearbete. Målet är att deltagarna efter genomförd
kurs ska ha breddat sina insikter om forskningen inom Industriell Ekonomi och Organisation
och/eller Företagsekonomi och ha övat på självständig kritisk granskning och bedömning av
nya och komplexa frågeställningar. Vidare ska doktoranden ha uppvisat förmåga att kunna både
ge och ta emot konstruktiv kritik.
Lärandemål
Efter avslutat deltagande ska doktoranden:
1 Visa förståelse för hur olika slags akademiska seminarier fungerar och vilka funktioner
(roller) som driver diskussionen i det akademiska samtalet genom att aktivt delta i
seminarier
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2 Ha tillgodogjort sig fördjupade kunskaper om innehållet i ämnena Industriell ekonomi
och Organisation och/eller Företagsekonomi och breddat sina insikter om de
forskningsproblem och praktiska tillämpningar som förekommer inom dessa
forskningsämnen genom att läsa, reflektera över och diskutera seminariematerialet
3 Uppvisat förmåga till kritisk granskning av forskningsmaterial som presenteras på
seminarium och givits möjlighet att respondera på presentationer av andras forskning
genom att ställa konstruktiva frågor och ge kommentarer
4 Uppvisat förmåga i att presentera och diskutera sina egna forskningsresultat i dialog
med övriga seminariedeltagare genom att presentera sin forskning och svara på frågor
om denna
Genomförande
Doktoranden väljer 15 seminarier att delta i. Seminarierna som väljs ska behandla olika ämnen
och jämlikhet mellan könen i valet av presentatörer ska eftersträvas. I seminarierna som väljs
kan ingå thesis proposal-seminarium, mock-defence-seminarium, seminarier där doktoranden
själv presenterar, kollegor presenterar eller inbjudna gäster presenterar. En majoritet av
seminarierna ska tillhöra ämnena Industriell Ekonomi och Organisation och/eller
Företagsekonomi, men minst ett av seminarierna ska vara inom ett annat ämne. Efter seminariet
ber doktoranden seminariets ordförande om ett intyg som bekräftar att doktoranden har deltagit
aktivt på seminariet.
Doktoranden väljer själv tidsramen för seminarieserien. Under genomförandet för doktoranden
anteckningar i digital form (t.ex. i en word-eller exel-fil) om sina förberedelser inför respektive
seminarium. Förberedelsen innebär att doktoranden läser texten som skickas ut innan
seminariet och reflekterar över möjliga problem eller möjligheter med denna. Doktoranden ska
även förbereda en eller flera (konstruktiva) frågor och/eller kommentarer som relateras till
doktorandens reflektioner. Utöver detta ska doktoranden föra anteckningar om vilka funktioner
(roller) som finns på varje seminarium (t.ex. ordförande, opponent etc.) och vem som innehar
dessa roller. Efter varje seminarium ska doktoranden även kort beskriva sitt eget bidrag till
seminariet (t.ex. beskriva en fråga som doktoranden ställt om det presenterade arbetet) och kort
beskriva sina reflektioner om seminariet. Anteckningarna ska bestå av cirka 300+ ord per
seminarium.
Examination
Lärandemålen i kursen examineras genom tre element:
1) Aktivt deltagande vid 15 seminarier (bekräftas av intygen från seminarieledarna för de
15 valda seminarierna) (relateras till lärandemål 1 och 4)
2) De digitala anteckningarna från varje seminarium (med det innehåll som beskrivs ovan)
(relateras till lärandemål 1 och 3)
3) En slutlig reflektionsuppgift på 1000+ ord (skrivs efter deltagandet i alla 15 seminarier)
där doktoranden reflekterar över seminariets funktion för det produktiva akademiska
samtalet. I denna uppgift ska doktoranden även reflektera över bredden som påvisats i
olika seminarier inom ämnet Industriell Ekonomi och Organisation och/eller
Företagsekonomi och hur doktorandens eget avhandlingsarbete passar in i ett av dessa
ämnen. Doktoranden ska på ett resonerande sätt kunna besvara frågan vilka fördjupade
kunskaper som inhämtats om ämnet Industriell Ekonomi och Organisation och/eller
Företagsekonomi efter deltagandet i den högre seminarieserien (relateras till lärandemål
2)
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När kursen är färdig lämnar doktoranden in all dokumentation (som specificeras ovan) till
kursens examinator.
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Intyg om aktivt seminariedeltagande

Härmed intygas att (namn)...........................................................
aktivt har deltagit* på ett forskningsseminarium på följande sektion:
……………………………………........................................................
Den (datum)………………………….
Presentatören var (namn)…………………………………………

Underskrift av seminarieordförande........................................................

*Not: Aktivt deltagande innebär aktivt lyssnande och att doktoranden ställer minst en fråga
eller ger en kommentar om seminariematerialet.
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