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Kursplan
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7,5 högskolepoäng
7,5 credits
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Gäller från: VT 2014
Nivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Företagsekonomi (G1N)
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Innehåll
Kursen innehåll innefattar följande delar:
 Konkurrensmixen – erbjudande, distribution, marknadskommunikation och pris
 Konsumentbeteende
 Industriell marknadsföring och relationer
 Varumärkesstrategier
 Segmentering och positionering
 De olika delarna av marknadsplanen
 Informationssökning
Mål
Studenten ska efter avklarad kurs kunna:
Kunskap och förståelse
1. redogöra för grundläggande begrepp, modeller och metoder inom marknadsföringsämnet,
2. redogöra för marknadsplaneringsprocessen och dess betydelse för företaget,
Färdigheter och förmåga
3. göra en grundläggande marknadsanalys av en marknad, företag eller, produktgrupp,
4. självständigt identifiera ett marknadsproblem,
5. söka vetenskapliga artiklar och relevant marknadsinformation i databaser,
6. skriftligt presentera en marknadsanalys utifrån en given uppgift samt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
7. värdera och kritiskt tolka olika typer av marknadsinformation.
Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och praktiska tillämpningar (gästföreläsare från företag). Undervisningen
bedrivs huvudsakligen på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer
Kursen examineras genom individuella skriftliga tentamina i fyra omgångar, samt en individuell skriftlig inlämningsuppgift.
Syftet med de individuella tentamina är primärt att säkerställa att studenten uppnått kunskapsmål 1 och 2. Syftet med den
skriftliga uppgiften är primärt att kontrollera att studenterna uppnått kunskapsmål 3, 4, 5, 6 och 7.

För betyget Godkänd på hel kurs krävs godkänd skriftlig uppgift och godkänt betyg på samtliga tentamina. För betyget Väl
Godkänd på hel kurs krävs väl godkänt betyg på den individuella skriftliga uppgiften samt godkänt betyg på samtliga
tentamina.
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
Kursen utvärderas i enlighet med institutionens riktlinjer, där studenternas synpunkter skall inhämtas. Resultatet av
utvärderingen publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med institutionens riktlinjer, och
ligger till grund för framtida kurs- och utbildningsutveckling.
Övrigt
Kursen ingår i Civilekonomprogrammet, Dataekonomutbildningen samt Affärsinformatikutbildningen.

