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Huvudområde
Tillämpad etik

Utbildningsnivå
Avancerad nivå

Fördjupningsnivå
A1X

Förkunskapskrav
Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng.
Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.
Undantag för svenska.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- redogöra för och analysera begrepp och teorier inom området affärsetik
- redogöra för och analysera centrala frågor inom affärsetik
- beskriva och analysera etiska problem inom affärsetik
- kritiskt värdera positioner och argument

Kursinnehåll
Affärsetik är ett ämnesområde som innefattar både den allmänna frågan om gränssnittet
mellan ekonomisk praktik och etisk teori, och mer specifika frågor såsom etiska aspekter
på företagens sociala ansvar, professionalism, beslutsfattande, arbetstagarnas rättigheter
och miljö och globala frågor.
Kursen innehåller fyra områden: affärsetik och normativa teorier, affärsetik och de
ekonomiska vetenskaperna, frågor inom affärsetik, och fallstudier i affärsetik. Genom att
utveckla analysverktyg, kommer studenterna att kunna analysera och värdera problem och
teorier inom området affärsetik. Förmågan att kritiskt bedöma frågor om verksamheten ur
etisk synvinkel utövas av textanalys och fallstudier.
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Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Den
studerande är aktivt delaktig i seminarieförberedelser individuellt och i grupp. Deltagande i
seminarier och gruppdiskussioner är obligatorisk. Den studerande ska också utöva
självstudier. Undervisningsspråk: Engelska

Examination
Kursen examineras genom muntliga presentationer och individuella uppsatsarbeten.
Detaljerad information om examinationen hittas i kursens studiehandledning.
Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har
rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala
ECTS, EC

Övrig information
Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den
kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen
överensstämmer med kursplanen.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper
synliggörs och utvecklas.

Institution
Institutionen för kultur och samhälle

