
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
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Mål Kunskap och förståelse:
- på en fördjupad nivå redogöra för teorier och koncept inom kulturområdet
- identifiera och kategorisera kulturella skillnader inom och mellan organisationer och länder
med hjälp av områdets teorier och modeller
- redogöra för kulturella mönster i utvalda länder och kunna redogöra för dess påverkan på
ledning av organisationer
- på en fördjupad nivå visa metodkunskap inom området
 
Färdigheter och förmåga:
- självständigt identifiera och formulera problem  och värdera kulturens betydelse vid ledning
av organisationer
- med begränsad information analysera komplexa kulturfrågor
- muntligt och skriftligt delta i forskningsaktiviteter gällande området Comparative
Management Culture
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- ur olika etiska perspektiv bedöma och värdera Comparative Management Culture och dess
roll i samhället
- identifiera sitt personliga behov av ytterligare kunskap för att utveckla sin kompetens
 



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. 

Kursens innehåll Kursen anlägger ett kritiskt perspektiv och behandlar på en fördjupad nivå koncept och teorier
inom området comparative management culture. Studenterna tränas i att kritiskt granska
betydelsen av kulturella likheter och skillnader från ett ledningsperspektiv. Teorier och
modeller gällande ledarskap i olika kulturella situationer presenteras. Kursen utgår från
aktuell forskning inom fältet. 

Undervisning Föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar och handledning.

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 
0010   Sammanvägd examination 7,5 hp Betyg: AF


