
ME2306 Bioteknik - ekonomi - 
ledarskap 12,0 hp
Biotechnology - Business - Leadership

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Fastställande
Kursplan för ME2306 gäller från och med HT09

Betygsskala
A, B, C, D, E, FX, F

Utbildningsnivå
Avancerad nivå

Huvudområden
Bioteknik,Industriell ekonomi

Särskild behörighet
Antagen till årskurs 4 på kompetensinriktning Bioteknik och industriell ekonomi inom 
I-programmet.

Avklarad kurs ME2302/4D1113

Enbart för BII (I)

Kursplan för ME2306 gäller från och med HT09, utgåva 1 Sida 1 av 3



Undervisningsspråk
Undervisningsspråk anges i kurstillfällesinformationen i kurs- och programkatalogen.

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna

- Ha nått en förståelse för hur teknik, ekonomi och ledarskapsfrågor samverkar.

- Kunna avgränsa en vid frågeställning till en hanterbar fråga.

Kunna redogöra för det utförda arbetet, det vill säga lyfta fram vad man har gjort, beskriva 
de aktiviteter som har genomförts och tydligt koppla dessa aktiviteter till ett instrumentellt 
mål.

- Kunna koppla teori, metod och resultat, göra metodologiska överväganden och en teorib-
aserad analys av empirin.

Kursinnehåll
Kursens kärna består av ett projektarbete vars beställare är ett företag inom bioteknik 
branschen. Projektarbetes löses i grupper av 3-4 teknologer som ska tillämpa systematiska 
och teoristödda undersökningar. 

Projektet genomförs som ett samarbete mellan Institutionen för Bioteknik och Institutionen 
för industriell ekonomi och organisation.

Vid studenternas egna önskemål kan vi lägga till seminarier om specifika ämnen som ni anser 
vara relevanta för ert projektarbete (t.ex. bioteknik, ekonomi, intervjumetodik, uppsatsskri-
vande).

Kurslitteratur
Rekommenderad kurslitteratur: Jan Trost, 2005, Kvalitativa Intervjuer. Studentlitteratur.

Examination
 • PRO1 - Projekt, 12,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F 
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till stu-
denter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med 
dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. 

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg
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Godkända inlämningsuppgifter och godkänd slutuppsats, opposition av andra projektupp-
satser, och aktivt deltagande vid seminarierna.

Etiskt förhållningssätt
 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som 

använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela 

lösningen.
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