Kursplan

Hållbar styrning av värdekedjor inom textil- och klädindustrin
Sustainable supply chain management in apparel and textiles
7,5 högskolepoäng
7,5 credits

Ladokkod: AE2HS1
Version: 4.2
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv 2020-10-14
Gäller från: HT 2020
Nivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Textilt management (A1N), Industriell ekonomi (A1N)
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap
Ämnesgrupp: Ledarskap, organisation och styrning
Förkunskapskrav: Kandidatexamen inom företagsekonomi eller industriell ekonomi, textilteknik, textil- eller modedesign.
Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.
Betygsskala: Sjugradig betygsskala (A-F)

Innehåll
Kursen behandlar hållbar styrning av försörjningskedjor med inriktning mot textil och mode. I kursen reflekterar studenterna
kring grundläggande nyckelmetoder, -principer och -strategier, relaterade till logistik och styrning av försörjningskedjor från
flera hållbarhets perspektiv.
Mål
Efter avslutad kurs, ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
1.1 förklara och redogöra för grundläggande begrepp, modeller och metoder inom logistik och styrning av försörjningskedjor,
1.2 tillämpa dessa modeller, metoder och begrepp på försörjningskedjor inom textil och mode,
1.3 redogöra för utvecklingen inom hållbara logistiksystem och styrning av försörjningskedjor,
1.4 analysera hållbarhet i försörjningskedjor inom textil och mode,
Färdighet och förmåga
2.1 göra en grundläggande analys av en värdekedja utifrån verktyg, modeller och principer inom logistik och styrning av
försörjningskedjor,
2.2 identifiera utvecklingen inom hållbarhet inom logistik och värdekedjor,
2.3 självständigt genomföra grundläggande analys av hållbara logistiksystem och värdekedjor inom textil och mode,
2.4 söka relevanta vetenskapliga artiklar och hållbarhetsinformation,
2.5 muntligt och skriftligt presentera en analys av logistiksystem samt försörjningskedjor utifrån en given uppgift,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 värdera och kritiskt granska praxis i försörjningskedjor och logistiksystem ur ett hållbarhetsperspektiv samt föreslå
förbättringar utifrån ur ett hållbarhets- och samhällsperspektiv samt
3.2 värdera teoretiska ramverk inom styrning av försörjningskedjor i förhållande till branschpraxis i textil och mode.
Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, workshops, handledning och seminarier.
Undervisningen bedrivs på engelska.

Examinationsformer
Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
• Individuell skriftlig tentamen
Lärandemål 1.1-1.4, 2.1, 2.3.
Högskolepoäng: 3,5
Betygskala: A-F
• Inlämning: skriftlig gruppinlämningsuppgift
Lärandemål 1.1-1.4, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1-3.2.
Högskolepoäng: 3,5
Betygskala: A-F
• Redovisning: muntlig redovisning av inlämningsuppgift
Lärandemål 1.3, 1.4, 2.5.
Högskolepoäng: 0,5
Betygskala: Underkänt eller Godkänt
För att få E eller högre betyg på kursen måste samtliga delar i examinationen vara godkända/E eller bättre.
Slutbetyg på kursen erhålls genom medelvärde mellan momenten: Individuell tentamen och skriftlig gruppinlämningsuppgift.
Om studenten har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd från Högskolan i Borås på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator har att utifrån kursplanens mål avgöra om
examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Kurslitteratur:
Harrisson, A, van Hoek, R , “Logistics management and strategy: Competing through the supply chain”, Pearson/Financial
Times/Prentice Hall (senaste upplagan)
Cetinkaya, B., Cuthbertson, R., “Sustainable supply chain management: Practical Ideas for Moving towards Best Practice”,
Springer-Verlag, Berlin Heidelberg (semaste upplagan).
Ett urval av artiklar och annan litteratur kan ingå i kursen.
Referenslitteratur:
Gardetti, M.A., Torres, A.L. “Sustainability in fashion and textiles: Values, Design, Production and Consumption”, Greenleaf
Publishing (senaste upplagan).
Pal, R.”Managing fashion apparel value chains” (senaste upplagan).
Se separat litteraturlista för referenslitteratur (publiceras av kursansvarig på lärplattformen)
Av lärare utdelade artiklar och hänvisningar till webbplatser enligt särskild förteckning på lärplattformen.
Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter
ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan
nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram.
Akademichef och kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.
Övrigt
Kursen är en programkurs på masterprogrammet i textilt management.

