Ekonomihögskolan

IBUH11, International Business: Kunskapsfronten inom
International Business, 7,5 högskolepoäng
international Business: Knowledge Frontiers in International
Business, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Företagsekonomiska institutionen
2019-05-19 att gälla från och med 2019-05-19, vårterminen 2020.

Allmänna uppgifter
IBUH11 är en kurs i International Business som ges sista (6e) terminen på EGIBU.
Kursen förbereder studenterna inför deras examensarbete senare samma termin.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

International business

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

Kursens mål
Studenterna ska med denna kurs få en djupare förståelse för de centrala
frågeställningarna inom internationellt företagande och därtill kopplade teorier,
historiskt såväl som i modern tid. Studenten ska:
- få djupare förståelse för teorier om internationellt företagande samt deras ursprung
och relation till alternativa teorier,
- kunna redogöra för relationen mellan teori och empiri, och applicera teori på
empiriska fenomen,
- kunna tolka aktuella samhällstendenser utifrån teorier om internationellt
företagande,
- kunna analysera teori, dvs förstå dess delar samt dess relation till andra teorier och
till aktuella empiriska frågeställningar,
- kunna analysera och formulera empiriska och teoretiska problem inom forskningen
inom internationellt företagande, samt därtill göra en forskningsplan.
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Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som:

Kunskap och förståelse
- Kan demonstrera kunskap och förståelse för teorier om internationellt företagande,
inklusive både klassiska och modernare teoriområden.
- Kan identifiera empiriska problem och formulera teoretiska problem och därmed
lägga grund för vetenskaplig forskningsplan.

Färdighet och förmåga
- Kan demonstrera en förmåga att söka efter, insamla, analysera och kritiskt tolka
information för att formulera problem, liksom att diskutera fenomen, frågeställningar
och situationer kritiskt.
- Kan demonstrera en förmåga att identifiera, formulera och lösa problem
självständigt, och att färdigställa uppgifter inom förutbestämda tidsramar.
- Kan demonstrera en förmåga att presentera och diskutera information, problem och
lösningar i tal och skrift
- Kan demonstrera en förmåga att arbeta i team likväl som självständigt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Kan demonstrera en förmåga att göra bedömningar grundade i teori inom
internationellt företagande, och som även beaktar sociala och etiska överväganden.
- Kan demonstrera en förmåga att identifiera det egna behovet av kunskap och
lärande.

Kursens innehåll
Kursen har en vetenskaplig inriktning och syftar till att utbilda studenterna i vilka
frågor inom internationellt företagande som, historiskt och idag, varit och är centrala.
Kursen delas in i teman, klassiska såväl som samtida, och studenterna ska med hjälp
av dessa förstå utmaningar för internationellt företagande, olika frågor och
beslutspunkter i samband med internationalisering och organisering av internationell
verksamhet, samt det internationella företagandets kontext. Stor vikt läggs vid
genomgång och analys av teori, klassisk och modern, analys och formulering av
forskningsproblem, syfte och forskningsplan, samt tillämpning av teori på aktuella
utmaningar kopplade till internationellt företagande. Då kursen innehåller teoretiska
studier, men också litteratursökning och -analys, kan den med fördel delvis ses som
en vetenskaplig förberedelse för kandidatuppsatsarbetet som infaller direkt efter
denna kurs. Kurslitteraturen utgörs av ett urval av aktuella såväl som klassiska artiklar
inom internationellt företagande.

Kursens genomförande
Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, gruppövningar, arbete i sk
flippat klassrum samt gästföreläsning(ar).
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Kursens examination
Kursen har två examinationsmoment:
En individuell hemtentamen efter ca 2/3 av kursen, motsvarande 4 HP. Betygsätts A-F
Ett grupparbete som inlämnas i slutet av kursen, motsvarande 3,5 HP. Betygsätts A-F
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 registrerade på Kandidatprogrammet i International Business
(EGIBU) samt har minst 90 HP avklarade på ovan nämnda program är kvalificerade för
kursen. Av dessa skall minst 30 HP vara inom huvudområdet International Business.

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 inte 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 IBUH11, International Business: Kunskapsfronten
inom International Business
Gäller från V20
2001 Individuell hemtentamen, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
2002 Gruppuppgift, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

