Ekonomihögskolan

BUSN17, Företagsekonomi: Innovationsledning, 5
högskolepoäng
Business Administration: Innovation Management, 5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Företagsekonomiska institutionen
2017-12-04 att gälla från och med 2017-12-04, vårterminen 2018.

Allmänna uppgifter
BUSN17 är en kurs i företagsekonomi som ges på grund/avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Företagsekonomi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Kunskap och förståelse
Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som demonstrerat kunskap om och
förståelse av:
• Hur innovation påverkar konkurrenskraften på dynamiska internationella
marknader
• Hur innovation kan strategiskt ledas
• Hur innovation kan praktiskt implementeras

Färdighet och förmåga
Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som demonstrerar sin färdighet att
använda teorier och ramverk för att:
• Analysera en konkurrenssituation
• Formulera en strategi för innovation
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• Förbereda implementeringen av en sådan strategi

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som demonstrerar förmåga att:
• Analysera en konkurrenssituation
• Formulera en strategi för innovation
• Förbereda implementeringen av en sådan strategi

Kursens innehåll
Kursens syfte är att förbereda studenter för ett framtida arbete med
innovationsledning, eller utvecklandet av nya metoder, verktyg eller material som
används för kommersiellt eller praktiskt bruk. I många industrier är innovation en
central drivkraft för konkurrenskraft och innovationsledning är en viktig del
företagandet. Denna kurs introducerar innovationsledning som en strategisk process.
I den första delen av kursen behandlas innovation från ett industriperspektiv. Centrala
frågor är, tex: var kommer innovation ifrån? Vilka typer av innovation finns? Varför
blir vissa innovationer framgångsrika när andra inte blir det?
I den andra delen av kursen behandlas innovationsstrategi. Centrala frågeställningar
är, tex: Hur passar innovation med ett företags övergripande strategi? Hur fattas
beslut kring val och prioritering av olika möjligheter att utveckla innovationer? Hur
fattas beslut kring vad som bör göras internt och vad som kan göras i samarbete med
andra? Hur kan innovationer skyddas från att kopieras?
I den tredje delen av kursen behandlas hur innovationsarbete bedrivs i praktiken.
Centrala frågeställningar är, tex: Hur kan innovation organiseras inom ett företag?
Hur kan innovativa projekt ledas och organiseras? Hur kan projektteam som arbetar
med innovation ledas och organiseras?

Kursens genomförande
Undervisningen sker genom föreläsningar och kurslitteratur. Denna är organiserad
runt tre moduler: innovation från ett industriperspektiv, innovationsstrategi och
implementering av innovationsprojekt. Studenterna förväntas att delta aktivt under
alla lektioner, läsa litteraturen innan lektionstillfällen och att delta aktiv i alla
uppgifter. Examination och betyg baseras på individuell prestation.

Kursens examination
Kursen centreras kring föreläsningar. Studenter som aktivt deltar i föreläsningar
kommer få en bonus.
Examination är baserad på en gruppexamination och en individuell tentamen.
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Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Betyg (Benämning) Poäng alt. % av maxpoäng. Karakteristik.
A (Utmärkt) 85-100. Ett framstående resultat som är utmärkt vad gäller teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
B (Mycket bra) 75-84. Ett mycket bra resultat som karakteriseras av mycket bra
teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet.
C (Bra) 65-74. Ett bra resultat som karakteriseras av bra teoretiskt djup, praktisk
relevans, analytisk förmåga samt självständighet.
D (Tillfredsställande) 55-64. Ett resultat som är tillfredsställande vad gäller teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
E (Tillräckligt) 50-54. Ett resultat som möter minimikraven vad gäller teoretiskt djup,
praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet, men inte mer.
U (Otillräckligt/Underkänt) 0-49. Ett resultat som är otillräckligt vad gäller teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
Enskilda examinationsmoment i kursen kan ha betygsskala GU (godkänt/underkänt).
________________________________________________________
Lunds universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder vidtas
gentemot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller
plagiat. Vid bevisat fusk kan påföljden bli avstängning från studier vid Lunds
universitet under en viss tid.

Förkunskapskrav
Studenter som är antagna till magisterprogram som ges av Företagsekonomiska
institutionen där denna kurs är obligatorisk eller valbar, är kvalificerade för kursen. För
andra studenter krävs 60 HP i företagsekonomi i vilka en grundkurs i Företagsekonomi
ska inkluderas, t.ex. FEKA90 Företagsekonomi en introduktion eller motsvarande.

Övrigt
Vid nedläggning av kursen: Vid nedläggning av kursen kommer, inom tre terminer
efter kursens nedläggning, att erbjudas tre extra tillfällen för examination av
respektive examinationsmoment i kursen till studenter med ett icke godkänt resultat.
Observera att efter detta kan du få intyg bara på de examinationsmoment som du är
klar med.
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Prov/moment för kursen BUSN17, Företagsekonomi: Innovationsledning
Gäller från V21
2101 Gruppuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
2102 Individuell examen, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
Gäller från V18
1701 Individuell hemtenta, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

