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Mål
Viden
De studerende skal have viden om og kendskab til centrale videnskabsteoretiske begreber såsom paradigme,
ontologi og epistemologi. De studerende skal endvidere vide, hvorfor videnskabsteori og metodeovervejelser er
vigtige, og hvordan begreberne kan anvendes i projektarbejdet i forbindelse med løsningen af en konkret problemstilling.
Færdigheder
De studerende skal kunne arbejde med videnskabsteoretiske begreber såsom paradigme, ontologi og epistemologi metodisk i forbindelse med erhvervsøkonomiske og organisatoriske problemstillinger, herunder i deres
projektarbejde.
Kompetencer
De studerende skal være i stand til at inddrage centrale elementer fra forskellige videnskabsteoretiske perspektiver i deres fortsatte kursusaktiviteter samt projektskrivning. De studerende skal også være i stand til at integrere de erhvervsøkonomiske termer i en videnskabelig metodisk kontekst
Fagindhold og begrundelse
Formålet med kurset i Videnskabelig metode 1 er at give de studerende en grundlæggende indføring i videnskabsteoretiske problemstillinger, der er relevante for erhvervsøkonomiske studier. De studerende skal have
kendskab til forskellige videnskabsteoretiske begreber som paradigme, ontologi og epistemologi, ligesom de
skal kunne koble disse til erhvervsøkonomiske problemstillinger. Denne kobling skal de studerende på 2. semester kunne gøre rede for i deres projektarbejde specielt gennem anvendelse af PBL. De studerende skal

derudover have forståelse for, hvordan de metodisk ud fra forskellige tilgange kan arbejde videnskabeligt med
at forstå og eventuelt løse erhvervsøkonomiske problemstillinger. Dette vil ske ved, at der løbende gennem
kurset vil blive draget paralleller mellem centrale videnskabsteoretiske begreber og konkrete organisatoriske
problemstillinger.
Begrundelsen for kurset er at understøtte de studerendes arbejde med på videnskabelig vis at forstå og omsætte den teori samt empiri, som de introduceres for på den samlede HA. Kurset skal understøtte de studerendes refleksion og bevidsthed om, hvordan det i en PBL sammenhæng er interessant, relevant og nødvendigt at
inddrage videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med deres studieaktivitet generelt og kommende projektarbejder mere konkret.
Omfang og forventning
5 ECTS svarer til 135 timers arbejdsindsats, og disse forventes fordelt på følgende måde:
Aktivitet

Varighed i timer

9 dobbeltforelæsninger

18 timer

Læsning og forberedelse til forelæsninger

117 timer

Deltagere


Studerende på HA 2. semester



Evt. meritstuderende

Deltagerforudsætninger
Der er ingen særlige forudsætninger for deltagelse i kurset.
Modulaktiviteter
Kurset afvikles som 9 dobbelte forelæsninger.
Detaljeret beskrivelse vil kunne findes i Moodle.
Eksamen
HA 2. semester projekteksamen (se beskrivelse under modulet Erhvervsøkonomisk projektarbejde nedenfor).

