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Mål Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
 
- redogöra för olika ledarskapsteorier i organisationsteoretiska och kulturvetenskapliga
perspektiv
 
- redogöra för religiösa ledares roll som samhällsomdanande aktörer
 
Färdighet och förmåga
 
- kunna analysera relationen mellan offentlig miljö och religion och problematisera olika
ledarskaps- och organisationsteorier
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 
- inom området ledarskap och religion göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspeklter	

Kursens innehåll Kursen innehåller kunskap om organisering, medborgarinitiativ, maktförhållanden,
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globalisering och religionens roll i samhället. Kursen innehåller teorier och modeller för
organisation och ledarskap på samhälleligt plan.  Den diskuterar ledarskapets betydelse för
samhälls- och kulturomdaning.
Moment 0010 Organisationsteorier 7,5 hp
I momentet introduceras centrala begrepp som organisation, samhällsansvar,
medborgarinitiativ och globaölisering. Särskild vikt läggs vid ledarskapsstrategier och deras
roll i det moderna pluralistiska samhället.
 
Moment 0020 Organisation och globalisering 7,5 hp
I momentet diskuterars samhällsinstitutionernas relation till globalisering och olika
handlingsstrategier i relation till den. Särskild vikt läggs vid ledarskapsstrategier i samspelet
mellan organisation, globalisering och religion.

Undervisning Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminariepresentationer och grupparbeten.
Undervisningen kan ske på engelska. De möjligheter som finns inom informations- och
kommunikationsområdet (IKT) kommer i hög grad att nyttjas.

Förkunskaper 90 hp inom huvudområdet religionsvetenskap inklusive ett examensarbete omfattande 15
högskolepoäng. Vissa närbesläktade huvudområden kan utöver religionsvetenskap bedömas
behörighetsgivande.
En B/Engelska 6

Examinationsform Skriftlig och muntlig examination

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Organisationsteorier 7,5 hp Betyg: AF

0020   Organisation, globalisering och religion 7,5 hp Betyg: AF


