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Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas studenten:
l

l

l

l

kritiskt analysera olika perspektiv på strategiska och organisatoriska förändringar
i organisering och ledning av dynamiska organisationer
ha fördjupad kunskap i att identifiera, kritiskt analysera och lösa konkreta problem
i hanteringen av strategiska organisatoriska förändringar i dynamiska
organisationer
ha problematiserande kunskap genom att tillämpa relevanta teoretiska perspektiv
på konkreta problem i dynamiska organisationer
via lämplig metodologi, fältarbetsrapporter och magisteruppsats kunna påvisa
tillämpad kunskap genom analys av dynamiska organisationer på en avancerad
nivå och kunna ge rekommendationer till dynamiska organisationer

Du kommer att utöka dina färdigheter i kritiskt tänkande och handlande, din skriftliga
och muntliga kompetens, din samarbetsförmåga och din förmåga att arbeta i grupp.
De färdigheter och kunskaper som förvärvats genom den här kursen är avgörande för
din framtida arbetskarriär och din förmåga att genomföra, förvalta och utvärdera
strategiska och organisatoriska förändringsprocesser i dynamiska organisationer. De är
också viktiga om du väljer att gå vidare med forskarutbildning och en karriär inom
forskning och undervisning i akademin.
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Innehåll
l

l
l

l

Ledning och organisering av organisatoriska förändringar i dynamiska
organisationer genom strategi, ledarskap, företagskultur och organisatoriskt
lärande
Sammanhangets betydelse i dynamiska organisationer vid organisationsförändring
Relationer av makt och motstånd i dynamiska organisationer vid organisatoriska
förändringar
Magisteruppsats (15hp)

Undervisningsformer
Under den första modulen (Module 1, 15 hp) består undervisningen av föreläsningar,
seminarier samt en fältarbetsrapport. Den andra modulen (Module 2, 15 hp) består av
en magisteruppsatskurs med seminarier.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Ditt lärande på modul 1 bedöms och examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter
och muntliga presentationer, kollegiala granskningsprocesser, deltagande i seminarier
och fältarbete. Du kommer att skriva tre artiklar och en fältarbetsrapport. Du kommer
att sammanställa en undersökningsportfölj av dessa uppdrag.
Undersökningsportföljen utgör 70% av slutbetyg på modul 1. Dina presentationer,
expertgranskning och deltagande i seminarier och fältarbete utgör 30%.
Ditt lärande på modul 2 bedöms och examineras genom ett skriftligt examensarbete och
muntlig presentation av detta (i grupper om tre) om ämnesområdet strategisk
management i dynamiska organisationer.
Examensarbetet utgör 70% av slutbetyg på modul 2. Dina presentationer, kollegiala
granskning och deltagande i seminarier utgör 30%.
För kursen som helhet ges något av betygen: väl godkänd (80% 100%), godkänd (60%
79%), underkänd (0%59%) samt AF enligt ECTS betygsskala. Grunden för betyg
avgörs av hur väl studenten har uppfyllt de förväntade studieresultaten.
För studerande, som ej blivit godkända vid ordinarie tentamenstillfälle (observera att
detta inte gäller examensarbetet), erbjuds möjlighet till omtentamen i regel 58 veckor
efter ordinarie provtillfälle. Vid skriftlig tentamen ges totalt minst fem tillfällen per
delkurs att tentera för den kursplan till vilken studenten antagits. Vanligtvis ges 3
tillfällen per läsår.

Kursvärdering
En skriftlig kursvärdering genomförs och sammanställs i en rapport, vilken arkiveras vid
institutionen. Resultatet och eventuellt vidtagna åtgärder kommuniceras med
kursansvarig och presenteras för studenterna vid nästa kurstillfälle eller på annat sätt
som kursansvarig finner lämpligt. Andra typer av kursutvärderingar, exempelvis löpande
under kursens gång eller samtal med studenterna förekommer och uppmuntras i syfte att
säkerställa kontinuerlig kvalitetsutveckling.
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