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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-03-12 och gäller från
höstterminen 2019 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt Matematik E, Fysik B och Kemi A, alternativt Grundläggande behörighet
samt Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för utmärkande drag för industriell ekonomi samt dess teoretiska och kontextuella
positionering,
- beskriva organisationsteorins utveckling,
- beskriva en organisations struktur och verksamhet,
- redogöra för centrala begrepp, teorier, synsätt och perspektiv inom organisationsteori,
- beskriva industriföretags roll och ansvar gentemot dess intressenter och
- identifiera organisatoriska problem inom industriföretag.

Innehåll
Kursen inleds med en genomgång av industriell ekonomis utmärkande drag och dess teoretiska och
kontextuella positionering. Vidare behandlas för organisationsteorin grundläggande begrepp, teorier,
synsätt och perspektiv samt organisationsteorins utveckling från industrialiseringen till i dag. Därefter
behandlas organisationens roll i samhället och organisatoriska problem med speciellt fokus på
industriföretag (tillverkande företag).
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Kursens mål examineras dels genom en salstentamen, dels genom en skriftlig inlämningsuppgift i grupp
vilken presenteras och diskuteras vid ett obligatoriskt seminarietillfälle.
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.

