Ekonomihögskolan

FEKH15, Business Administration: Global Business
Responsibility, 7,5 högskolepoäng
Business Administration: Global Business Responsibility, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Studierektor vid Företagsekonomiska institutionen 201710-16 och senast reviderad 2018-05-21 av Institutionsstyrelsen vid
Företagsekonomiska institutionen. Den reviderade kursplanen gäller från och med
2018-05-21, höstterminen 2018.

Allmänna uppgifter
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Företagsekonomi

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som visar:

Kunskap och förståelse
• innebörden av globalisering och dess roll för företagsverksamhet såväl på
nationell som internationell nivå samt relationen till olika perspektiv på etik och
ansvar
• områdets vetenskapliga grund
• olika teorier, perspektiv och koncept som används inom området
• kunskap om tillämpliga metoder inom området
• beprövad erfarenhet inom området
• områdets aktuella forsknings- och utvecklingsarbete
• kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
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Färdighet och förmåga
• hur man använder existerande teorier inom området för att analysera komplexa
situationer berörande etik och ansvar i verksamma företag och andra
organisationer
• hur organisationer hanterar etiska dilemman och ansvarsfrågor
• förmåga att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer som kan uppstå för verksamhet i en global miljö
• att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en
problemställning inom området
• visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom området för
kursen
• muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och
lösningar i dialog med olika grupper i nationella såväl som internationella
sammanhang

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor såsom mänskliga
rättigheter och etiska aspekter i en global miljö
• för att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra
uppgifter inom givna tidsramar
• av sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Kursens innehåll
Det övergripande målet med kursen är att utveckla studenternas förmåga att
identifiera företagens roll i ett globalt samhälle och hur detta kan hanteras i samspel
med andra aktörer i detta sammanhang. Intentionen är att studenterna ska vara
medvetna om olika etiska perspektiv och de utmaningar samspelet med andra aktörer
kan innebära för den egna organisationen.
I den första delen av kursen kommer olika perspektiv på globalisering, ansvar,
hållbarhet och utveckling att tas upp. Därefter kommer etiska dilemman att tas upp
genom att fokus sätts på olika aktörer och deras intressen i olika samhällsfrågor som
berör företag i en global kontext. Ett viktigt inslag är också att minska skillnaden
mellan teori och praktik, vilket kommer att eftersträvas i form av att studenterna
arbetar utifrån olika teman som behandlar kursinnehållet. Som ett led i detta arbete
kommer gästföreläsare med såväl teoretisk som praktisk erfarenhet från olika
områden beträffande företag och samhällsansvar att bjudas in för att delta i kursen.

Kursens genomförande
Undervisningen kommer att ske med hjälp av föreläsningar, fallanalys och
gruppdiskussioner. Studenterna förväntas läsa material som hänvisats inför
undervisning samt aktivt delta i diskussioner.
Examination sker genom muntlig redovisning av gruppuppgifter samt individuellt,
skriftligt arbete.
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Kursens examination
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
För tillträde till kursen krävs att studenten ha avklarat 1-30 hp, varit registrerad på och
följt undervisningen på 1-60 hp nivå i Företagsekonomi.
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Prov/moment för kursen FEKH15, Business Administration: Global Business
Responsibility
Gäller från H19
1901 Gruppuppgift, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1902 Individuell skriftlig tentamen, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1903 Seminarieaktivitet, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
Gäller från H17
1704 Seminarieaktivitet, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1705 Gruppuppgift, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1706 Individuell hemtentamen, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

