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Huvudområde
Företagsekonomi

Utbildningsnivå
Grundnivå

Fördjupningsnivå
G2X

Kursen ges för
Masterprogram i IT och management
Kandidatprogrammet i systemvetenskap
Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
Civilekonomprogrammet
Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen gäller den behörighet som krävs för tillträde till
programmet.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
redogöra för den historiska utvecklingen i vår förståelse för
entreprenörskap
redogöra för olika perspektiv och synsätt på entreprenörskap
kritiskt granska olika teorier om entreprenörskap
utveckla en idé till en affärsplan
beskriva kritiska frågor kring entreprenörskap och i
entreprenörskapsforskning, relativt andra teoretiska fält
göra motiverade val när det gäller att utveckla plan och strategi för ett
entreprenöriellt projekt i olika organisatoriska kontext
identifiera inneboende problem i utvecklandet av ett nytt företag/en
ny organisation

LINKÖPINGS UNIVERSITET
FILOSOFISKA FAKULTETEN

ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS DEVELOPMENT
BESLUTAD
3 (3)

Kursinnehåll
Målet med kursen är att ge studenten bredare perspektiv på entreprenörer och
entreprenörskap, och på så vis fördjupa studentens förståelse för dessa fenomen,
både empiriskt och teoretiskt. Studenterna lär sig perspektiv på entreprenörskap
likväl som förutsättningar för entreprenörskap i olika organisatoriska kontext.
Kursinnehållet är baserat på tre moduler:
- Utvecklingen av entreprenörskapsfältet och olika angreppssätt för att förstå
entreprenörskap
- Entreprenörskap i privat sektor fokuserat och affärsplaner och
marknadsanalyser diskuteras
- Intraprenörskap och entreprenörskap i offentlig sektor och i civilsamhället
fokuseras, liksom strategier för entreprenörer i dessa kontext

Undervisnings- och arbetsformer
Studenten lär sig genom föreläsningar, litteraturstudier, seminarier
och grupparbeten. Deltagande i seminarier och grupparbeten är obligatoriskt.
Studenten är ansvarig för sin egen lärprocess och föreläsningar ger perspektiv på
kurslitteraturen. De ger därför en möjlighet för studenten att bättre förstå och
strukturera kursinnehållet. Förberedelser inför seminarier krävs. I vissa fall sker
detta i grupp, i vissa fall individuellt. Undervisningsspråk: engelska.

Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, uppgifter under
kursens gång, samt en skriftlig examination vid kursens slut. Detaljerad
information återfinns i studiehandledningen.
Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av
kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala
Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information
Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar.
Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur
kursen överensstämmer med kursplanen.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och
kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

