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Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
 
- uppvisa väsentligt fördjupade kunskaper om ledarskaps- och organisationsteorier i
internationell kontext
- ingående redovisa olika typer av religiöst ledarskap och deras roll och funktion i samhälls-
och kulturomdaning
- uppvisa fördjupad insikt i den aktuella forskningen om ledarskap och ledarskapets kulturella
dimension i en internationell kontext
 
Färdighet och förmåga
 
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap om ledarskap och organisation i
en internationell kontext
- bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar rörande ledarskap i en
internationell kontext
- urskilja och artikulera den etiska dimensionen i ledarskap
- definiera hållbarhet och hållbar utveckling inom ramen för organisation och ledarskap,
särskilt i fråga om ekonomisk, social, miljömässig och existentiell hållbarhet
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- bidra till kunskapsutvecklingen inom detta område
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 
-kritiskt förhålla sig till olika typer av religiöst ledarskap och deras roll och funktion i
samhälls- och kulturomdaning
- visa insikt om vetenskapens roll i samhället och människors ansvar för hur den används
- ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling rörande ledarskap

Kursens innehåll Kursen fokuserar på de flerdimensionella aspekterna i ledarskapet. Kulturell kompetens och
kulturell orientering diskuteras på internationell nivå, med särskild hänsyn till de stora
världsreligionerna och lokala religiösa traditioner. Etisk orientering lyfts upp som möjlighet
till konstruktiva åtgärder och förändringar inom det lokala och det globala samhället.
Kulturteorier och ledarskapets kulturella dimension introduceras, samt etiska teorier och
ledarskapets etiska dimensioner.

Undervisning Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Föreläsningar kan ges av
gästföreläsare. 

Förkunskaper 60 hp inom Masterprogram i religionsvetenskap
Engelska 6

Examinationsform PM och annan skriftlig examination.

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Ledarskap i internationella organisationer 7,5 hp Betyg: AF

0020   Ledarskap: hållbarhet och handling i
internationell kontext

7,5 hp Betyg: AF


