Dnr: 2019/21113.1.2.2

Kursplan
Ekonomihögskolan
Institutionen för organisation och entreprenörskap

4FE534 Contemporary Issues in Management, 15 högskolepoäng
Contemporary Issues in Management, 15 credits
Huvudområde
Företagsekonomi
Ämnesgrupp
Företagsekonomi
Nivå
Avancerad nivå
Fördjupning
A1N
Fastställande
Fastställd 20171004
Senast reviderad 20190620 av Ekonomihögskolan. Poängfördelning av provmoment.
Kursplanen gäller från och med höstterminen 2019
Förkunskaper
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Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
l

l

l
l

beskriva, diskutera och kritiskt reflektera över ett urval samtida
managementfrågor
identifiera och summera de huvudsakliga praktiska implikationerna av de utvalda
frågorna för organisationer, så väl som för samhället i stort
reflektera över de utvalda frågornas implikationer ur ett ledarskapsperspektiv
självständigt identifiera och argumentera för andra relevanta samtida
managementfrågor, sammanställa vetenskaplig kunskap och presentera denna
fråga för resten av kursdeltagarna

Innehåll
Det exakta urvalet av teman kommer att variera allteftersom aktuella frågor förändras.
Några av de teman som kan komma att fokuseras är:
l
l
l
l
l
l

talent management
organisatoriskt lärande och management av kunskap
management över kulturella gränser
management av mångfald
kreativa processer och innovation
identitet och arbetets mening i samtida organisationer

Undervisningsformer

l
l
l
l
l
l

talent management
organisatoriskt lärande och management av kunskap
management över kulturella gränser
management av mångfald
kreativa processer och innovation
identitet och arbetets mening i samtida organisationer

Undervisningsformer
Kursen består av flera olika former av lärtillfällen, däribland föreläsningar, seminarier,
presentationer och gruppuppgifter. Lärmiljöns internationella sammansättning används
som en viktig resurs i diskussionen av samtida managementfrågor ur ett globalt
perspektiv. Obligatoriska moment framgår av schemat.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Examination sker genom presentation av grupparbeten, skriftliga rapporter och
fallstudier samt individuella skriftliga hemtentamina.
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att
studentens prestationer bedömts som underkända.
Efter varje ordinarie examinationstillfälle följer minst en förnyad examination i nära
anslutning till den tidpunkt resultatet av den ordinarie examinationen meddelats. Vid
skriftlig tentamen ges minst fem tillfällen att tentera för den kursplan till vilken studenten
antagits. Vanligtvis ges tre tillfällen per läsår. Studenter som fått underkänt på rapporter
kan komplettera efter examinators anvisningar för att uppnå godkänt resultat.
Betygskriterier för AFskalan kommuniceras skriftligt till studenten senast i samband
med kurs/delkursstart, liksom hur sammanvägning av betyg på enskilda
examinationsmoment till slutligt kursbetyg sker.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med följande kurser som helt eller delvis
överlappar innehållet i denna kurs: 4FE413 med 7,5 hp.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk literatur
Vetenskapliga artiklar, cirka 600 sidor.

