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Innehåll
Kursen innehåller följande moment
 genomgång av grundläggande teorier i entreprenörskap
 genomgång av teorier i kreativa processer
 olika synsätt på entreprenörskap som processer i samspel med institutioner
 praktisk tillämpning av processer för att utveckla idéer till företag
 säljteknik

Mål
Studenten ska efter genomgången kurs förstå entreprenöriella processer och entreprenörskapets villkor liksom kunnande kring
försäljning samt förutsättningarna för idégenerering och kreativitet.
Efter genomförd kurs ska studenterna kunna
Kunskap och förståelse
 identifiera och beskriva grundläggande entreprenörskaps teorier
 redogöra för och tolka teorier, metoder och processer för kreativitet och innovation
Färdigheter och förmågor
 arbeta dynamiskt och kreativt såväl i grupp som självständigt
 beskriva, tolka och tillämpa grundläggande teorier om processen för utveckling av idéer till företag
 kunna redogöra för och reflektera kring säljprocessen samt uppnått praktisk färdighet i genomförandet av en
professionellt säljande presentation
Undervisningsformer
Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, handledning av grupparbete och workshops. Undervisningen bedrivs
normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer
För betyget Godkänd på hel kurs krävs godkänd pitch, affärsplan och individuell litteraturstudie. För betyget Väl godkänd på
hel kurs krävs dessutom väl godkänt på litteraturstudien. Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt
riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
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Studentinflytande och utvärdering
Kursutvärderingen genomförs genom att studenten får möjlighet att värdera kursens innehåll och genomförande, sin egen
prestation och undervisande lärare i form av en skriftlig utvärdering. Utvärderingen sammanställs och offentliggörs i enlighet
med institutionens bestämmelser samt kommer att ligga till grund för framtida kursplanering och ingår i den
programutvärdering som sker.
Övrigt
Kursen ingår i Event Managementutbildningen.

