Ekonomihögskolan

IBUG41, International Business: Business Ethics and
Sustainability, 5 högskolepoäng
International Business: Business Ethics and Sustainability, 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 2019-02-22,
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 på kursen kommer ges till studenter som:

Kunskap och förståelse
• Uppvisa förståelse för de centrala koncepten och teorierna diskuterade på kursen.
• Uppvisa en medvetenhet om förändrade sociala, etiska, regelmässiga och
politiska förändringar och deras påverkan på företag.

Färdighet och förmåga
• Uppvisa en förmåga att arbeta med koncept och teorier om hållbarhet och CSR i
analysen av empiriska fall.
• Uppvisa förmåga att söka, samla, utvärdera och kritiskt tolka den relevanta
informationen för ett formulerat etiskt problem.
• Uppvisa förmåga att identifiera, formulera och lösa problem självständigt och
slutföra uppgifter inom givna tidsramar.
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• Uppvisa förmåga att presentera och kritiskt diskutera problem och lösningar i tal
och skrift.
• Uppvisa förmåga att leda och arbeta i multikulturella grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Uppvisa förmåga att utvärdera internationellt företagande utifrån information om
relevanta sociala och etiska aspekter gällande hållbarhet.
• Uppvisa insikt om kunskapens roll i samhället och det individuella ansvaret för hur
den används.
• Uppvisa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap och fortlöpande
lärande.

Kursens innehåll
Kursen utforskar den komplexa relationen mellan företagande och samhälle, med
särskilt fokus på frågan hur och i vilken utsträckning, företagsorganisationer kan bidra
till en mer hållbar värld. Kursen lyfter frågor såsom ”Vilket ansvar har näringslivet?”
och ”Vad är hållbarhet och hur kan det uppnås?”, med särskilt fokus på etiska
dilemman associerade med att göra affärer internationellt.
Studenten kommer arbeta med en rad teoretiska perspektiv (exv. etiska teorier och
perspektiv på företags sociala ansvar) och arbeta med verkliga exempel (exv analysera
en hållbarhetsrapport).

Kursens genomförande
Kursen består av föreläsningar och seminarier. Studenter förväntas komma väl
förberedda genom läsning av kurslitteratur och aktivt delta i klassdiskussioner.

Kursens examination
Kursen examineras av en eller flera individuella och/eller gruppvisa uppgifter, skriftligt
eller muntligt. Se bilaga för detaljer.
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
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Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.

Förkunskapskrav
Studenter ska ha minst 60 högskolepoäng på grundnivå, varav minst 30 poäng inom
huvudområdet International Business.

Övrigt
Om kursen läggs ned kommer tre ytterligare tentamenstillfällen erbjudas inom
respektive examinationsdel av kursen. Efter detta kan endast betygsintyg erhållas
endast för avklarade examinationsdelar.
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Prov/moment för kursen IBUG41, International Business: Business Ethics
and Sustainability
Gäller från V19
1801 Skriftlig hemtentamen, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

