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Fördjupning

A1N

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurskod

IEA007

Högskolepoäng

3 hp

Huvudområde

Industriell ekonomi

Ämnesgrupp

Industriell ekonomi och organisation

Utbildningsområde

Tekniska området 100.0 %

Mål

Efter avslutat kurs ska studenten kunna
1. presentera en översikt över ämnesområdet industriell ekonomi, och exemplifiera olika
forskningsområden och aktuella frågeställningar
2. söka relevant vetenskaplig litteratur inom flera delområden och skriva en litteraturöversikt,
samt formulera relevanta forskningsfrågor
3. presentera en översikt av vetenskapliga metoder som används inom industriell ekonomi

Kursens innehåll

En överblick av ämnesområdet industriell ekonomi, dvs logistik, projektledning, ledning för
hållbar utveckling, innovation management, och kvalitetsledning, samt problem, utmaningar
och forskningsfältet inom dessa områden
Litteratursökning inom industriell ekonomi
Plagiering och forskningsetik
Översikt av vetenskapliga metoder som används inom industriell ekonomi
Att skriva vetenskapliga rapporter och uppsatser

Undervisning

Föreläsningar och seminarier

Förkunskaper

Engelska 6

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. 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. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

Kandidatexamen 180 hp i industriell ekonomi eller motsvarande
Examinationsform

Individuell inlämningsuppgift och medverkan i seminarium

Betyg

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

Övriga föreskrifter

Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Assignment and seminar

3 hp

Betyg: AF

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. 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. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

