
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

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. 
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Mål Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
 
- redogöra för aktuella teorier, nyckelområden och särdrag som karaktäriserar nya
utvecklingsmarknader
- identifiera och kategorisera kulturella skillnader i nya utvecklingsmarknader med
utgångspunkt från teoribildning inom området
- med utgångspunkt från teoribildning inom området redogöra för multinationella företags
nuvarande situation och framtida förutsättningar vid investeringar i nya utvecklingsländer
 
Förmåga och färdigheter
 
- identifiera, formulera problem och lösningar gällande arbete med att etablera sig på nya
marknader
- med begränsad information integrera, analysera och hantera komplexa situationer som
uppstår på nya utvecklingsmarknader
- delta i forskning inom områden som rör nya utvecklingsmarknader och såväl muntligt som
skriftligt kommunicera forskningsresultat
- kritiskt granska och analysera bakgrund, funktioner, utmaningar, möjligheter och
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begränsningar som styr nya utvecklingsmarknader
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 
- ur etiska och samhälleliga perspektiv utvärdera aktuell forskning som rör nya
utvecklingsmarknader
- identifiera behov av ny kunskap inom fältet genom att visa ansvar för det egna lärandet

Kursens innehåll Kursen ger en detaljerad beskrivning av viktiga begrepp och teorier som behandlar nya
utvecklingsmarknader. Kursen ger förmåga att kritiskt granska kulturens betydelse vid
affärsverksamhet i utvecklingsländer. Studenter ges möjlighet att närmare studera hur
investeringar görs och hur multinationella företag etablerar sig och bedriver verksamhet i nya
utvecklingsmarknader.  

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 
0010   Sammanvägd examination 7,5 hp Betyg: AF


