Ekonomihögskolan

IBUG11, International Business: Cross-cultural Teams &
Project Management, 5 högskolepoäng
International Business: Cross-cultural Teams & Project
Management, 5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Företagsekonomiska institutionen
2018-08-17 och senast reviderad 2019-02-22 av Studierektor vid Företagsekonomiska
institutionen. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2019-03-22,
höstterminen 2019.

Allmänna uppgifter
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

International business

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

Kursens mål
Ett godkänt betyg kommer att ges till studenter som:

Kunskap och förståelse
• Uppvisar kunskap och förståelse för grunderna i projektledning i en internationell
kontext.
• Uppvisar kunskap och förståelse för kulturens roll i tvärkulturella (internationella)
projekt.
• Uppvisar kunskap och förståelse för projektledares och arbetsgruppers roll i
tvärkulturella (internationella) projekt.

Färdighet och förmåga
• Uppvisa färdighet i att färdigställa uppgifter inom given tidsram
• Uppvisa färdigheter i att leda, planera och samordna relationer i tvärkulturella
(internationella) projekt.
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• Uppvisa färdigheter i att presentera, diskutera och kritiskt tolka relevant
information (i tal och skrift)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Kan värdera betydelsen av kultur, lagarbete, ledarskap och global kontext vid
ledning av internationella projekt.
• Kan värdera betydelsen av att arbeta oberoende såväl som tillsammans i
multikulturella team vid ledning av internationella probjek.
• Kan värdera vikten av ständigt lärande, kritiskt tänkande och etiska
hänsynstaganden.

Kursens innehåll
Syftet med kursen är att ge studenter grundläggande kunskap och färdigheter i
projektledning med ett tvärkulturellt perspektiv.
Kursen fokuserar på planering och genomförande av internationella projekt, ledares
och arbetsgruppers roll såväl som variationerna av internationella projekt.
Kursen bygger helt på tidigare avhandlade ämnen inom International business
programmet (eg. internationalisering, globalisering, organisatoriskt beteende, kultur,
ledarskap, innovation och entreprenörskap, hållbarhet, affärsetik, marknadsföring,
redovisning och budget).
Studenter förväntas därför tillämpa dessa tidigare ämnen för utformandet och
ledarskapet av internationella (tvärkulturella) projekt. Kursen strävar mot att utveckla
analytiska (problemidentifiering) och beslutsfattande (problemlösande) färdigheter
som krävs för att leda projekt i en global kontext, såväl som att träna studenter i
planering, samordning och att diskutera.

Kursens genomförande
• Kursen består av föreläsningar och studentledda seminarier, såväl som
gruppstudier.
• Studenter förväntas läsa den tilldelade kurslitteraturen och aktivt delta under
kursen.
• Studenters arbete i multikulturella grupper förbereder för kursuppgifter.

Kursens examination
Kursen examineras och betygsätts på följande vis: En skriftlig tentamen I slutet på
kursen (4hp) och ett seminarium och gruppuppgift (projektrapport) som presenteras
och diskuteras I grupper (1hp). Studenten kommer också bedömas och betygsättas
utifrån deltagande under seminarier. Seminarienärvaro är obligatoriskt. Studenten
måste bli godkänd på alla tre delar för att få ett godkänt betyg på kursen. Slutbetyget
(A-F) är en kombination av de tre delarna (deltagande i seminarier, projektplan,
skriftlig tentamen)
Seminarier och gruppuppgift, 1hp, betygsskala U-G.
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Skriftlig tentamen, 4hp, betygsskala U-A.
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.

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

Övrigt
Studenter som är antagna till kandidatprogrammet International business är behöriga
till kursen. För att antas till kursen som en fristående kurs måste studenten minst
inneha de generella behörighetskraven och ha Mattematik C samhällskunskap A från
gymnasium eller motsvarande.
Kursen della innehåll med kursen FEKH13. Bara en av de båda kurserna kan ingå i
samma examen.
I händelse av att kursen läggs ned: Inom tre terminer efter att kursen lagts ned
kommer tre ytterligare tillfällen för omtenta att erbjudas för respektive del av kursen,
för studenter som saknar godkänt resultat. Efter detta kan intyg erhållas endast på
avklarade kursdelar.
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Prov/moment för kursen IBUG11, International Business: Cross-cultural
Teams & Project Management
Gäller från V21
2101 Projektplanering i grupp, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
2102 Slutseminarium : Presentation och opponering, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
Gäller från V19
1901 Skriftligt prov, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1902 Grupp-uppgifter, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

