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Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurskod

IEG100

Högskolepoäng

7,5hp

Huvudområde

Industriell ekonomi

Ämnesgrupp

Industriell ekonomi och organisation

Utbildningsområde

Tekniska området 100.0%

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för grundläggande inköpsbegrepp inom området
2. beskriva grundläggande metoder för inköp och leverantörsval
3. analysera och redogöra för inköpens betydelse för företags konkurrenskraft och lönsamhet
4. förklara och tillämpa grundläggande inköpskunskap inom ramen för ett projekt.

Kursens innehåll

Kursen innehåller följande moment:
Strategiskt, taktiskt och operativt inköp.
Inköpsprocessen.
Inköpsteknik och leverantörsval.
Förhandlingsteknik.
Leveransvillkor.
Lagen om offentlig upphandling.
Kvalitet och hållbar utveckling.
Outsourcing.
Lean och Inköp.

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.

Genom ett projektarbete analysera inköpsproblem och föreslå lösningar på det.
Undervisning

Kursen är helt uppbyggd för distansutbildning via internet och högskolans läroplattform
Blackboard. Under kursen skall inlämningsuppgifter göras individuellt. Ett avslutande
PM/projekt-arbete genomförs enskilt eller i grupp. Kommunikation med lärare sker främst via
dator. Kursdeltagarna behöver tillgång till dator med internetuppkoppling. Undervisningens
upplägg redovisas i detalj i kursens studiehandledning.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Examinationsform

Delexaminationer och PM/Projekt.

Betyg

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

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0030 Delexaminationer
0040 PM/Projekt

4,5hp

Betyg: UG

3hp

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.

