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Mål Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
 
- redogöra för samband mellan företagsteorier, marknadsföringsforskning och dess utveckling
- redogöra för centrala marknadsföringsvariabler och hur de enligt teoribildning inom området
effektivt kan integreras i konsumentmarknadsföringen
- relatera tjänstemarknadsföringsteorier och deras speciella egenskaper mot teorier gällande
marknadsföring av varor
- beskriva centrala teoriers tankar om hur efterfrågan skapas och kundnöjdheten säkerställs
- förklara den industriella marknadsföringens behov, möjligheter, funktioner och
begränsningar.
- identifiera centrala vetenskapliga metoder inom området marknadsföring
 
Förmåga och färdigheter
 
- självständigt identifiera och formulera marknadsföringsproblem och kunna relatera dem till
relevanta marknadsföringsteorier

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=FEA220&revisionId=3089&lang=sv
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- integrera, analysera och hantera komplexa marknadsföringssituationer trots begränsad
information
- kritiskt delta i forskning om konsument-, tjänste- och industriell marknadsföring samt såväl
muntligt som skriftligt kunna redogöra för forskningsresultat
 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 
- ur samhälleliga och etiska perspektiv utvärdera marknadsföringsområdet och dess betydelse
- identifiera behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för det egna lärandet.

Kursens innehåll I kursen ingår att kritiskt granska transaktionskostnads-, resursbaserade - och resursberoende
teorier. Kursen ger kunskaper i att kritiskt granska konsumentmarknadsföring, nätverk,
relationsmarknadsföring och betydelsen av tjänstekvalité i internationell marknadsföring.
Studenter får insyn i marknadsföringsforskning och tränas i att bedriva egen forskning.    

Undervisning Föreläsningar, seminarier, artikelanalys och fallstudier. 

Förkunskaper Kandidatexamen (180 hp) med företagsekonomi som huvudområde.

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 
0070   Sammanvägd examination 7,5 hp Betyg: AF


