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Mål Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse:
- redogöra och förklara olika omvärldskrav som kan ställas på den som skall utöva ett
samtidsanpassat ledarskap
- redogöra för centrala teoribildningar, forskningsfront och metoder som tillämpar postmodern
och kritisk teori inom det organisationsteoretiska fältet
 
Färdigheter och förmåga:
- på ett självständigt och kreativt sätt diskutera kring olika sätt att omformulera ledarskaps-
och organisationsfrågor
- sammanställa och kritiskt tolka information i vetenskapliga artiklar gällande postmodern och
kritisk teori inom ledarskapsområdet
- tillämpa metoder avsedda för att studera organisations- och ledningsfrågor ur postmoderna
och kritiska perspektiv
- såväl skriftligt som muntligt kommunicera kring vetenskapliga metoder och resultat
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=FEA240&revisionId=3079&lang=sv
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- såväl kreativt, handlingsinriktat som kritiskt värdera aktuella krav på fältets metoder, frågor
och traditioner
- värdera postmodern och kritisk teori med utgångspunkt från ett samhällsperspektiv
 

Kursens innehåll I denna kurs är det ledarskapet som insikt och handling som betonas. Detta innebär en
betoning av ledningsfunktionen i en turbulent och komplex verklighet. I det sammanhanget
diskuteras postmodern och kritisk teori gällande ledarskap och organisation. 

Undervisning Föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar och handledning.

Förkunskaper Kandidatexamen i företagsekonomi.

Examinationsform Tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga presentationer 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


