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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-02-07 och gäller
från höstterminen 2017 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för grundläggande begrepp och teorier inom fältet för interkulturell kommunikation,
- identifiera kulturella skillnader och likheter i internationella affärsprocesser,
- förklara och reflektera över betydelsen av kultur inom områden som globalisering, ledarskap, verbal
och icke-verbal kommunikation, individ och grupper samt förhandling,
- identifiera och redogöra för effekter av kulturchock och hur dessa påverkar individens interaktion i
olika affärskontexter och
- klargöra begreppet interkulturell kompetens och dess betydelse för arbete i en interkulturell och
internationell arbetsmiljö.
Innehåll
Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskaper och förståelse för att effektivt kunna verka i en
interkulturell och internationell arbetsmiljö med inriktning mot affärsvärlden. Detta görs genom att
interkulturella begrepp och teorier inom området studeras och analyseras. Områden som globalisering,
ledarskap, verbal och icke-verbal kommunikation, organisation, kulturchock, interkulturell kompetens
behandlas under kursen.
Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och gruppuppgifter.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom inlämningsuppgifter, både individuella och i grupp, samt aktivt
deltagande i obligatoriska seminarier.
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.

