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Kursplan

Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv
Organizational and leadership trends in perspective of sustainability
15 högskolepoäng
15 credits

Ladokkod: B2OO01
Version: 3.0
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv 2016-03-08
Gäller från: HT 2016
Nivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Arbetsvetenskap (A1N)
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap
Ämnesgrupp: Arbetsvetenskap och ergonomi
Förkunskapskrav: Särskild behörighet. För tillträde till kursen fordras samhällsvetenskaplig kandidatexamen på 180
högskolepoäng (hp).
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Innehåll
Arbetslivet genomgår stora förändringar till följd av ökad globalisering och kunskap har fått en allt viktigare roll som
produktionsfaktor. I denna kurs studeras hur olika organisations- och ledarskapsmodeller sprids, anammas och implementeras
nationellt och internationellt. Olika organisations- och ledningsmodeller problematiseras med avseende på ekonomisk
effektivitet och social hållbarhet för både företag/verksamhet och individ.
Mål
Studenten skall efter kursen kunna:
Kunskap och förståelse
1. på ett fördjupat sätt kunna redogöra för trender bland organisations- och ledarskapsmodeller i olika kontexter,
2. visa på fördjupade teoretiska kunskaper om olika organisations- och ledarskapsmodeller och drivkrafterna bakom
modellerna för att leda och organisera arbete,
3. visa på fördjupad förståelse avseende svårigheter att överföra generella modeller till specifika organisationer,
4. visa på fördjupade kunskaper om och förmåga att identifiera, analysera och jämföra organisations- och ledarskapsmodeller
med avseende på effektivitet och social hållbarhet,
Färdighet och förmåga
5. integrera flera teorier i analysen av olika organisations- och ledarskapsmodeller för- och nackdelar,
6. självständigt analysera och jämföra konsekvenserna av olika organisations- och ledarskapsmodeller och
anpassningsstrategier för individer och verksamheter/företag,
7. analysera hur organisations- och ledarskapsmodeller tillämpas i olika nationella och internationella kontexter i ett socialt
hållbarhets perspektiv,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
8. kritiskt reflektera och värdera olika modeller utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv,
9. bedöma olika organisations- och ledarskapsmodeller spridningskonsekvenser för individuell och organisatoriskt lärande
samt
10. kritiskt reflektera över olika organisations- och ledarskapsmodeller med avseende på ekonomisk effektivitet och social
hållbarhet.
Undervisningsformer
Undervisningen i kursen består av:
 föreläsningar

 seminarier
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer
Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
• Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1
Lärandemål 1-3, 5-6, 8-9
Högskolepoäng: 4,5
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
• Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2
Lärandemål 1-10
Högskolepoäng: 4,5
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd
• Individuell skriftlig inlämningsuppgift 3
Lärandemål 1-2, 5, 9
Högskolepoäng: 1,5
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
• Individuell skriftlig inlämningsuppgift 4
Lärandemål 1-3, 5-7, 8-9
Högskolepoäng: 1,5
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
• Individuell skriftlig inlämningsuppgift 5
Lärandemål 1-8,10
Högskolepoäng: 1,5
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
• Individuell skriftlig inlämningsuppgift 6
Lärandemål 1-10
Högskolepoäng: 1,5
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
För att få betyget Godkänd på hel kurs krävs minst betyget Godkänd på samtliga examinationsmoment.
För att få betyget Väl Godkänd på hel kurs krävs betyget Väl Godkänd på både Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1 och
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2 samt att övriga skriftliga inlämningsuppgifter fått betyget Godkänd.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
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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.

Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.
Övrigt
Kursen ingår i Magisterprogrammet i arbetsvetenskap och genomförs i samarbete med universiteten i Karlstad och Göteborg.
Vissa undervisningstillfällen kommer att förläggas till annan ort än Borås.

