KURSPLAN

Akademin för utbildning och ekonomi
Faculty of Education and Business Studies

Ledarskap och organisation B 7,5 hp
Leadership and organization B 7.5 cr
Fastställd av Akademin för utbildning och ekonomi
Version
Beslutad den

Gäller fr.o.m.

2013-02-11

VT2013

Fördjupning

G1F

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurskod

FEG210

Högskolepoäng

7,5 hp

Huvudområde

Företagsekonomi

Ämnesgrupp

Företagsekonomi

Utbildningsområde

Samhällsvetenskapliga området 100.0 %

Mål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
•förklara i kurslitteraturen förekommande organisations- och ledarskapsbegrepp
•förklara och beskriva olika perspektiv på ledarskap och organisation
•redogöra för olika tekniker gällande kvalitativ metod
•sammanfatta grunderna i kvalitativa forskningsmetoder och dess vetenskapliga grund
Färdighet och förmåga
•tillämpa teoretiska redskap på praktiska problem och relatera praktiska problem till teoretiska
modeller
•självständigt utarbeta lösningsförslag på lednings- och organiseringsproblem
•sammanfatta och tillämpa centrala teorier och begrepp i ämnesvetenskaplig litteratur
•skriftligt såväl som muntligt kommunicera vetenskapliga resultat, genomförda empiriska
undersökningar och analyser
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Sida 1
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

•söka, samla och analysera information genererad genom kvalitativ metod
•göra bedömningar av praktiska och teoretiska konsekvenser av olika typer av organisering
och ledning
•med hänsyn till vetenskapliga aspekter bedöma teori och praktik inom kursens ämnesområde.
Kursens innehåll

Kursen handlar om att tillämpa organisationsteoretiska synsätt. Särskild vikt läggs vid
användandet av olika perspektiv på organisationer. Exempel på områden som tas upp är
ledarskapsfrågor, organisationskultur, strategi, beslutsfattande, organisatorisk förändring samt
lärande.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar och handledning.

Förkunskaper

Ledarskap och organisation A (7,5 hp).

Examinationsform

Tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar samt examinerande
seminarier.

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Sammanvägd examination

7,5 hp

Betyg: AF

Sida 2
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

