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Mål Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
- Redogöra för globaliseringens etiska, ekonomiska, sociala och politiska aspekter
- Redogöra för handlingsstrategier både i globaliseringen uppifrån och i globaliseringen
nedifrån.
- Redogöra för lokala och globala värderingsförändringar relaterade till globaliseringen
 
Färdighet och förmåga
- Tillämpa metodologiska färdigheter på frågeställningar och dilemman skapade av
globaliseringen
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Göra etiska ställningstaganden i frågeställningar och dilemman relaterade till
globaliseringen
- Redogöra för skillnaden mellan aktiva och reaktiva handlingsmönster

Kursens innehåll Etiska, ekonomiska och sociala teorier tillämpas på globaliseringen. Konstruktiva
handlingsstrategier som utgår från dessa teorier presenteras.
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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. 

Undervisning Lektioner/föreläsningar, eget arbete, tema arbete och litteraturstudier.

Förkunskaper Grundläggande behörighet

Examinationsform Skriftlig och muntlig presentation.

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

Hållbar utveckling Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment 
0010   Teori 7,5 hp Betyg: AF

0020   PM 7,5 hp Betyg: AF


