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Kursplan

Internationell affärsmiljö

Kurskod: FEGB33
Kursens benämning: Internationell affärsmiljö

International Business Environment
Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
(G1F)

Huvudområde:
FOA (Företagsekonomi)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2016-09-12 och gäller
från vårterminen 2017 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Företagsekonomi I, 30 hp, eller motsvarande

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för de utmaningar som organisationer möter idag på grund av den ökade globaliseringen,
- beskriva kulturella, politiska och ekonomiska faktorer och institutioner i den internationella
affärsmiljön och hur dessa påverkar internationella företag,
- redogöra för strategiska överväganden för företag verksamma på den internationella marknaden,
- analysera företags affärsmöjligheter i relation till den internationella affärsmiljön,
- visa förståelse för företagsekonomivetenskapens betydelse i ett samhällsperspektiv,
- utforma en skriftlig rapport där ett problem i den internationella affärsmiljön behandlas och
- muntligt presentera innehållet i en skriftlig rapport.

Innehåll
Kursen introducerar globaliseringen och frågor som internationella företag har att hantera i samband
med detta. Utöver detta belyses internationell affärsverksamhet i teori och praktik samt den
internationella affärsmiljön och dess institutioner.
Kursens undervisningsformer är föreläsningar/lektioner, seminarier, gruppuppgifter och individuella
arbeten. I kursen ingår även ett näringslivsanknutet projektarbete.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.



Examination
Målen för kursen examineras genom en skriftlig tentamen, individuella skriftliga redovisningar samt
genom gruppuppgift som presenteras och diskuteras vid ett obligatoriskt seminarium.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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