
Dnr: IEAD02/20202

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Företagsekonomi

Kursplan

Industriell Transformation

Kurskod: IEAD02

Kursens
benämning:

Industriell Transformation
Industrial Transformation

Högskolepoäng: 7.5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Successiv
fördjupning:

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (A1N)
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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-02-21 och gäller från
höstterminen 2020 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Kandidatexamen med huvudområde industriell ekonomi eller annan teknisk inriktning eller minst 135 hp
inom Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi (TACIE). Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för och diskutera teorier, begrepp och modeller som används för att beskriva industriella
förändringar och affärsmiljöer,
- redogöra för och diskutera perspektiv och strategier som används för företagsorganisering,
- analysera affärsmiljöer och tillämpa relevanta strategier för affärsmiljö och,
- kritiskt reflektera kring och värdera teorier, strategier och analysmetoder för affärsmiljöer.



Innehåll
Kursen behandlar olika perspektiv på industriella förändringar och strategier som används för
företagsorganisering. Kursen är delad i två moduler: första modulen industriella förändringar och
affärsmiljöer och andra modulen strategier för företagsorganisering. Första modulen behandlar olika
perspektiv för att förstå industriella förändringar och affärsmiljöer. Bland annat diskuteras organisatoriska
nätverk och ekosystem, konkurrens samt industrins dynamik och livscykel. Modul två behandlar olika
perspektiv av organisatorisk strategi. Bland annat diskuteras strategisk positionering, resursorienterade
perspektiv och affärsmodeller.

Studenten deltar aktivt i föreläsningar och övningar för respektive modul. Kursen förutsätter kontinuerlig
textläsning, deltagande på föreläsningar, inlämning av skriftliga uppgifter, genomförande av praktiska
övningar och presentationer.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom skriftliga och muntliga, individuella och gruppvisa uppgifter som
diskuteras och presenteras på obligatoriska seminarier.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Med beröm godkänd (5), Icke utan beröm godkänd (4), Godkänd (3)
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.


