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Mål Efter kursen förväntas studenten kunna:
•Redogöra för grundläggande begrepp och aktiviteter i logistik
•Tillämpa metoder för lagerstyrning och prognostisering
•Tillämpa metoder för kostnadskalkyler inom logistiken och analys av kapitalbindning
•Redogöra för logistikens betydelse för företags lönsamhet och effektivitet

Kursens innehåll •Grundläggande begrepp och aktiviteter inom logistik
•Lagerstyrning
•ABC-analys
•Prognostisering
•Planering
•Material- och produktionsstyrning
•Kostnadskalkyler inom logistiken
•Kapitalbindning och kapitalrationalisering
•Samband mellan logistik och företags lönsamhet och effektivitet
•Materialhantering och materialhanteringsutrustning

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=LO710A&revisionId=9&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=LO710A&revisionId=3602&lang=sv
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•Logistikprojekt

Undervisning Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektionsövningar och handledning av
projektarbete

Förkunskaper Grundläggande behörighet

Examinationsform Skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0050   Skriftlig tentamen 5 hp Betyg: AF

0070   Inlämningsuppgifter 2,5 hp Betyg: UG


