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Innehåll
Kursens innehåll omfattar de processer, verktyg och begrepp som behövs för att arbeta med inköp. Viktiga moment är att förstå
inköpsekonomi, inköpsstrategisk betydelse i företagets agerande, koppling till försörjningskedjor och distributionskanaler
(supply chain management). Inköp handlar även om att välja mellan att tillverka själv eller köpa in (outsourcing), e-handel
samt skillnaden mellan upphandling i privat och offentlig regi.
Mål
Efter avslutad kurs ska studenten besitta goda kunskaper inom inköp och ha förståelse för inköpsfunktionens roll. Vidare skall
studenten på ett övergripande sätt kunna hantera inköpsfrågor, och förstå hur inköp närmar sig ett helhetsperspektiv på
värdekedjan. Helhetsperspektivet innebär att inköp styr varuförsörjningen genom att kombinera ekonomi och logistiktänkande.
Dessutom ska studenten ha förståelse för hur inköpsaktiviteter kopplas till andra processer i företaget.
Övriga delmål är att studenten ska kunna:
 planera och genomföra delar av sitt lärande i grupp.
 aktivt söka information och artiklar och kritiskt granska dessa.
 göra en strukturerad presentation av resultat, dels muntligt, dels skriftligt.
 bedöma slutrapporter genom att läsa och analysera en annan grupps rapport.
Undervisningsformer
Ramföreläsningar, seminarier med presentation av och opposition på inlämningsuppgift. Handledning. I vissa fall kan
gästföreläsningar och undervisning på engelska förekomma. Vid frånvaro från seminarier skall skriftlig ersättningsuppgift
göras.
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Examinationsformer
Samt ECTS betygsskala A/B/C/D/E/F/Fx. Tentamen, inlämningsuppgift och seminarium. För betyget Godkänd krävs godkänt
på samtliga moment i kursen. För betyget Väl Godkänd krävs godkänt på tentamen och godkänt på inlämningsuppgift samt
minst 75 procent av den totalt möjliga poängen. ECTS betyg sätts enligt riktlinjerna i ECTS User’s Guide.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Ordinarie kurslitteratur

 Övrigt material och dokumentation som utdelas/införskaffas under kursens gång.,,
 Purchasing and Supply Chain Management(4th ed),Van Weele(2005),Business Press (Thomson Learning),
 Sourcing and Purchase Managemen,Mattila, H.(2007),
Referenslitteratur
 Rapporter och Uppsatser,Backman, J.,Studentlitteratur
Studentinflytande och utvärdering
Studenternas synpunkter inhämtas systematiskt och regelbundet genom skriftlig kursvärdering efter avslutad kurs. En gång per
termin utvärderar studentrepresentanter tillsammans med studierektor och utbildningsledare genomförda kurser.
I övrigt hänvisas till högskolans policy för kursvärderingar och dokument utfärdade av institutionsstyrelse, studierektor och
kursansvarig.
Övrigt
Övrigt
Kursen är i första hand en programkurs för Textilekonomprogrammet.

