
Kursplan
för kurs på grundnivå

Arbetsmarknadskunskap med management II, valbar temakurs

Labour Relations and Management II, elective courses

7.5 Högskolepoäng

7.5 ECTS credits

Kurskod: AT2045

Gäller från: HT 2019

Fastställd: 2010-12-16

Ändrad: 2019-03-13

Institution Institutet för social forskning

Ämne Ledarskap, organisation och styrning

Fördjupning: G1F - Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som

förkunskapskrav

Beslut

Denna kursplan är fastställd av AKPA:s institutionsnämnd den 13 mars 2019.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Avklarad Arbetsmarknadskunskap med management II, 30hp

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

MQ4S Arbetsmarknadssociologi 7.5

MQ4A Arbetsmarknadsekonomi 4 7.5

MQ4B Management 3: Temakurs 7.5

MQ4D Arbetsrätt 2: Temakurs 7.5

Kursens innehåll

Kursen ger möjlighet till fördjupning inom ett av AKPA:s temaområden. 

Studenten kan välja mellan temakurserna: Arbetsrätt 2 7,5 hp, Arbetsmarknadsekonomi 4 7,5 hp,
Arbetsmarknadssociologi 7,5 hp eller Management 3 7,5 hp. 

I arbetet med den självständiga rapporten ges övning i att formulera ett syfte och en frågeställning samt i att
själv söka litteratur. Dessutom ges inledande färdigheter i att genomföra en mindre empirisk studie alternativt
utreda gällande arbetsrätt och skriva en mindre, vetenskaplig rapport.

Kursen ges de fem sista veckorna varje termin tillsammans med delkurs 4 på Arbetsmarknadskunskap med
management II.

Förväntade studieresultat

Kursens mål är att ge studenten fördjupade kunskaper inom ett av AKPA:s teman, att ge övning i att
formulera en frågeställning, att ge träning i att på egen hand söka litteratur och värdera kunskap samt att ge
färdighet i genomförande och författande av ett självständigt arbete. Efter genomgången kurs förväntas
studenten:
•	kunna tillämpa teorier inom ett av AKPA:s teman (arbetsmarknadsekonomi, arbetsrätt, management,
arbetsmarknadssociologi) i ett empiriskt arbete som innefattar problemformulering, analys och tolkning.
•	kunna söka litteratur på ett systematiskt sätt och kunna värdera dess relevans.
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•	ha grundläggande färdigheter i vetenskapligt skrivande och i att formulera saklig kritik på vetenskapliga
arbeten

Undervisning

Undervisning på kursen sker genom en introducerande föreläsning och därpå följande handledning.
Rapporterna behandlas på ett avslutande obligatoriskt seminarium, där varje student också kommenterar på en
annan students rapport.

Handledningen är en del av undervisningen. Handledningstiden är begränsad per rapport. I handledningstiden
räknas också läsning och korrespondens via mail.

Kunskapskontroll och examination

Examinationsformer
Kursen examineras genom författande av en rapport och obligatorisk seminariebehandling av denna. 

Betygsskala
Betygsättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala: A = Utmärkt, B = Mycket bra, C = Bra, D =
Tillfredställande, E = Tillräckligt, Fx = Otillräckligt, F = Helt otillräckligt

Betygskriterier
De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.

Slutbetyg
För att få godkänt betyg krävs lägst betyget E på rapporten samt fullgjort aktivt deltagande vid det
obligatoriska seminariet. Slutbetyget baseras på resultat från rapporten.

Reglering av ej fullgjorda kurskrav/obligatoriska delar
Student som varit fråvarande från den obligatoriska seminariebehandlingen har möjlighet att göra en skriftlig
kompenseringsuppgift efter lärarens anvisningar.

Underkännande
För varje kurstillfälle erbjuds två ordinarie seminarietillfällen för examination av rapporter per år.

Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg. 

Studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov (en examination) har rätt att genomgå fyra ytterligare prov
på kursen. Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har
rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan
härom ska göras till studierektor.

Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.

Kurslitteratur

Kurslitteratur bestäms i samråd med läraren.
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