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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse:
-redogöra för några centrala begrepp och tekniker inom marknadsföring samt redogöra för
dessas likheter och skillnader.
-beskriva och förstå de grundläggande antaganden som ligger till grund för de skolbildningar
inom marknadsföring som behandlas på kursen samt redogöra för dessas likheter och
skillnader.
-redogöra för krav på ett vetenskapligt syfte
-beskriva metodtekniker som kan härledas till olika skolbildningar inom marknadsföring.
 
Färdighet och förmåga:
-följa och sammanfatta en skolbildning inom marknadsföring och diskutera aktuell forskning
inom denna.
-självständigt genomföra datagenerering, analysera ett empiriskt sammanhang och länka
fenomen i det till någon skolbildning inom marknadsföring.
-skriftligt såväl som muntligt kommunicera kring vetenskapliga resultat, genomförda
empiriska undersökningar och analyser.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
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-värdera olika skolbildningar inom marknadsföring och dessas idégrunder och användbarhet.
-ta ställning och försvara teori och praktik inom kursens ämnesområde
-jämföra och kritiskt värdera olika skolbildningars användbarhet i olika sammanhang.

Kursens innehåll I kursen görs en genomgång av skolbildningar inom marknadsföring som bygger på läsande
av originalartiklar. Via artiklarna erbjuds studenter möjlighet till ökad kunskap och förståelse
för skolbildningarnas grundläggande antaganden och begrepp. Marknadsföringens teoretiska
fundament behandlas genom en koppling till och problematisering av studenternas egna
praktiska erfarenheter. Genom träning som bygger på teoretisering av praktiska handlingar är
tanken att bygga upp en förmåga att generalisera förståelse till nya situationer. I kursen
behandlas tekniker gällande det praktiska insamlandet av empirisk data och genomförande
och utvärdering av dataanalys.

Undervisning Föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar och handledning.

Förkunskaper 30 hp G1N och 30 hp G1F inom det företagsekonomiska ämnesområdet.

Examinationsform Tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar samt examinerande
seminarier.

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

Övriga föreskrifter Undervisning sker på engelska

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Värdekonsumering inom marknadsföring 7,5 hp Betyg: AF

0020   Värdeserbjudanden inom marknadsföring 7,5 hp Betyg: AF


