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Blekinge Tekniska Högskola
Institutionen för industriell ekonomi

KURSPLAN
Introduktion till industriell ekonomi
Introduction to Industrial Economics and Management
7,5 högskolepoäng (7.5 credits)
Kurskod: IY1434
Huvudområde: Industriell ekonomi och management
Utbildningsområde: Teknik
Utbildningsnivå: Grundnivå
Fördjupning: G1N - Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Ämnesgrupp: Industriell ekonomi och organisation
Undervisningsspråk: Undervisningen ges i huvudsak på
svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Gäller från: 2019-08-30
Fastställd: 2019-08-30

1. Beslut
Denna kurs är inrättad av dekan 2019-02-25. Kursplanen är fastställd av prefekten vid institutionen för
industriell ekonomi 2019-08-30 och gäller från 2019-08-30.
2. Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c och Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2.
3. Syfte och innehåll
3.1 Syfte
Kursens syfte är att de studerande ska få en introduktion till industriell ekonomi samt en översiktlig bild
över hur dess delområden hänger samman.
3.2 Innehåll
I kursen behandlas grunderna i industriell ekonomi, innehållande bland annat följande områden: Företaget
och dess omvärld, Värdeflödet mellan leverantör – företag – kund, Produktutveckling och
produktionsstyrning, Ledning och organisering, Redovisning och kalkylering samt Finansiering och
investering.
4. Lärandemål
Följande lärandemål examineras i kursen:
4.1 Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
• ha kännedom om flödet mellan leverantör, företag och kund
• förstå grundläggande processer i produktionen
• förstå och kunna använda grundläggande ekonomiska begrepp
• kunna tillämpa projekt som arbetsform
4.2 Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
• kunna skriva akademiska rapporter
• kunna kritiskt granska en text
• kunna arbeta i grupp
4.3 Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
• kunna se det sammanhang företaget verkar i
• visa förmåga att ge och ta konstruktiv kritik
5. Läraktiviteter
Kursen ges online. Läraktiviteterna varierar men föreläsningar, seminarier och diskussioner kan förekomma,

såväl som andra aktiviteter som främjar studenternas lärande. Schemalagda aktiviteter kan förekomma.
Gruppuppgifter förekommer, både som examinationsuppgifter och som andra läraktiviteter
6. Bedömning och examination
Examinationsmoment för kursen
Kod
1910
1920
1931

Benämning
Rapport
Inlämningsuppgift
Hemtentamen

Omfattning
2 hp
1,5 hp
4 hp

Betyg
GU
GU
AF

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt,
komplettering krävs, F Underkänd.
I kurstillfällets kurs-PM framgår i vilka examinationsmoment som kursens lärandemål examineras samt gällande
bedömningsgrunder.
Examinator kan, efter samråd med högskolans FUNKA-samordnare, fatta beslut om anpassad examinationsform för att en
student med varaktig funktionsvariation ska ges en likvärdig examination jämfört med en student utan funktionsvariation.
7. Kursvärdering
Kursvärdering ska göras i enlighet med BTH:s beslut om frågeställning i kursvärderingar och beslut om
process för hantering och uppföljning av kursvärderingar.
8. Begränsningar i examen
Kursen kan ingå i examen men inte tillsammans med annan kurs vars innehåll, helt eller delvis,
överensstämmer med innehållet i denna kurs.
9. Kurslitteratur och övriga lärresurser
Engwall, M. m fl. Modern industriell ekonomi. Studentlitteratur, senaste upplagan. ISBN 9789144116914.
Kompendium som tillhandahålls av institutionen.

