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Huvudområde
Företagsekonomi

Utbildningsnivå
Grundnivå

Fördjupningsnivå
G2X

Kursen ges för
Masterprogram i IT och management
Kandidatprogrammet i systemvetenskap
Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
Civilekonomprogrammet
Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen gäller den behörighet som krävs för tillträde till programmet.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
redogöra för och kritiskt diskutera centrala etiska teorier i ett historiskt och globalt
perspektiv
problematisera och värdera organisationers etiska verktyg
problematisera och värdera organisationers arbete med socialt ansvar
problematisera och värdera konsekvenser av organisationers bristande etiska
förhållningssätt på en individuell, organisatorisk och samhällelig nivå
reflektera kring individens ansvar och möjligheter att agera utifrån
etiska förhållningssätt inom ramen för en organisation

Kursinnehåll
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Kursens övergripande mål är att studenten ska utveckla en förståelse för etiska
frågeställningar i organisationer i ett globalt perspektiv med ett specifikt fokus på att både
utveckla studentens kunskap och etiska förhållningssätt.
Etiska frågeställningar spelar en viktig roll i olika typer av organisationer i olika delar av
världen. Kursen problematiserar och belyser de etiska frågeställningar som kan uppstå på
olika nivåer och i relation till olika intressenter. Centrala etiska teorier och forskning inom
området presenteras och diskuteras. Organisationers arbete med etiska frågor
samt eventuella effekter av deras agerande undersöks och analyseras.
Individens möjligheter att agera enligt vissa etiska normer problematiseras och analyseras.
Olika etiska frågeställningar och dilemman lyfts fram i ljuset av olika teoretiska perspektiv.

Undervisnings- och arbetsformer
Kursens består av föreläsningar och seminarier. Studenternas lärande sker både
individuellt och i grupp. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Undervisningsspråk: engelska.

Examination
Kursen examineras genom uppgifter utförda under kursens gång, individuellt och i grupp,
samt genom en individuell skriftlig tentamen. Detaljerad information återfinns i
studiehandledningen.
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
Tregradig skala, U, G, VG

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
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Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
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