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Logistik och styrning av försörjningskedjor
Logistics and Supply Chain Management
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7,5 credits

Ladokkod: SLS011
Version: 8.0
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv 2018-06-11
Gäller från: HT 2018
Nivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Företagsekonomi (G1N)
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Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Innehåll
Kursen fokuserar på området logistik och styrning av försörjningskedjor med tillämpning inom textil och mode. Därmed
inkluderas moderna metoder inom logistik, supply chain management, materialadministration, och transporter utifrån ett
planerings- process- och funktionsperspektiv, vilket inkluderar miljömässiga överväganden.
Mål
Studenten ska efter avklarad kurs kunna:
Kunskap och förståelse
1.1 beskriva begrepp, definitioner, processer och teorier inom logistik i en internationell kontext,
Färdighet och förmåga
2.1 tillämpa teoretiskt grundad kunskap för att analysera och utveckla lösningar för problem kopplade till logistik generellt och
textil och mode specifikt,
2.2 beskriva, och analysera hur logistik ur ett strategiskt och taktiskt perspektiv organiserar den textila försörjningkedjan,
2.3 planera och genomföra sitt lärande i grupp med givna tidsramar,
2.4 skriva en vetenskaplig text,
2.5 genomföra strukturerad presentation och opposition,
2.6 analysera betydelsen av samordning mellan olika aktörer i textila försörjningskedjor,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 kritiskt diskutera och bedöma akademisk litteratur inom fältet logistik och styrning av försörjningskedjor samt
3.2 kritiskt diskutera och bedöma miljömässiga, etiska och samhälleliga förhållningssätt inom ämnet.
Undervisningsformer



Föreläsningar
seminarier

Undervisningen bedrivs både på engelska och svenska.

Examinationsformer
Skriftlig tentamen
Lärandemål: 1.1, 2.6, 3.1, 3.2
Högskolepoäng: 2,5
Betygsskala: U/G/VG
Hemtentamen
Lärandemål: 1.1, 2.6, 3.1, 3.2
Högskolepoäng: 2,0
Betygsskala: U/G/VG
Inlämningsuppgifter
Lärandemål 2.1, 2,2, 2.4, 2.5,
Högskolepoäng: 2,0
Betygsskala: U/G
Seminariedeltagande, opposition och presentation
Lärandemål 1.1, 2.1, 2.3, 3.2
Högskolepoäng: 1,0
Betygsskala: U/G
Som betyg för hel kurs används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. För att få godkänt krävs godkänt på
samtliga moment, för väl godkänt krävs dessutom väl godkänt på den skriftliga tentamen och på hemtentamen.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Ordinarie kurslitteratur
Oskarsson B., Aronsson H., Ekdahl B., (2013) ”Modern logistik - för ökad lönsamhet”, Liber, Stockholm
Fernie J., Grant D. B., (2015) ”Fashion Logistics”, Kogan Page, London
Ytterligare kurslitteratur och övriga läromedel tillhandahålls/informeras om via lärplattformen (max 150 sidor).
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 är i första hand en programkurs för Textilekonomutbildningen.

