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Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2013-03-05
och gäller från höstterminen 2013 vid Karlstads universitet.

Kurskod: ISAD27
Electronic Business and Enterprise Systems, 15.0 hp
(Electronic Business and Enterprise Systems, 15.0 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: avancerad nivå
Successiv fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Engelska.

Behörighetskrav
Gymnasiets Engelska kurs B. Informatik 60 hp eller Företagsekonomi 60 hp eller motsvarande.

Huvudområde
IKA (Informatik)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- diskutera begreppen elektronisk handel och affärssystem ur olika perspektiv,
- diskutera de affärsmässiga och interna fördelarna med användning av elektronisk handel och affärssystem,
- diskutera förutsättningar för framgångsrik användning av elektronisk handel,
- diskutera förutsättningar och kritiska framgångsfaktorer för användning av affärssystem i organisationer,
- diskutera begrepp avseende förändringströghet i organisationer och övergripande frågeställningar avseende
digitalisering av affärsmodeller och organisatorisk förändring,
- diskutera användbarhetsfrågor inom elektronisk handel och
- jämföra modelleringsmetoder ur ett Service Oriented Architecture (SOA) perspektiv.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen består av en seminarieserie med seminarieledare från näringsliv och akademi. Olika teman inom
elektronisk handel och affärssystem kommer att presenteras under kursen. Varje student ska skriva korta
examinationsrapporter om de ämnen som presenteras och diskuteras under dessa seminarier.
Studenter på kursen kommer att fördjupa sina kunskaper om följande teman:

1. Digitaliserade affärsmodeller och förändringströghet i organisationer.
2. Användbarhetsfrågor inom elektronisk handel.
3. Serviceorienterad analys och design av processer för e-handel.
4. Affärssystem inom organisationer.
5. Elektronisk handel.
6. Konceptuellt ramverk - Integration av föregående fem kursteman.



Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Examinationen består av sex individuella, skriftliga rapporter. Den avslutande rapporten fokuserar på att
integrera samtliga kursteman genom att skapa en analysmodell. Varje student ska presentera och diskutera sin
avslutande rapport under ett seminarium.

Betyg

Kursen bedöms med någon av betygsgraderna 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 med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

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