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Fastställande

Kursplanen är fastställd av Graduate School 2019-05-16 att gälla från och med 2019-0902, höstterminen 2019.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Graduate School
Inplacering

Kursen Global Sourcing är en kurs inom masterprogrammen på Graduate School,
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Huvudområde

Fördjupning

International Business and Trade

A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på
avancerad nivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen Global Sourcing måste deltagaren uppfylla minst
förkunskapskraven för masterprogrammet i International Business and Trade eller
masterprogrammet i Logistics and Transport Management. För programspecifika
förkunskapskrav, se utbildningsplan.
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten ha en fördjupad förståelse av global sourcing som är
en av de mest grundläggande aspekter av internationellt företagande.
Mera specifikt ska studenten efter godkänd kurs kunna:
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Kunskap och förståelse

1) förstå de olika grundläggande perspektiv, förhållningssätt och teorier relaterade till
global sourcing samt visa förståelse för de grundläggande antaganden och konsekvenser
bakom dessa
Färdigheter och förmåga

2) göra välgrundade och hållbara strategiska beslut relaterade till företags global
sourcing-processer och strategier
Värderingsförmåga och förhållningssätt

3) tillämpa relevanta teorier för att med stödjande resonemang hitta hållbara lösningar
på företags utmaningar relaterad till global sourcing.

Innehåll

Beslutsfattande relaterad till global sourcing är mångfacetterat; men kan brytas ner till
ett antal huvudfrågor: Varför? Vad? Var? Från Vem och Hur? Efter en inledande
diskussion av dessa centrala frågor, fokuserar kursen på den ökande volatiliteten i den
globala kontexten - p.g.a. klimatförändringarna, geopolitisk instabilitet och
omvälvande teknologier - och diskuterar dess inverkan på företags globala sourcingstrategier som t. ex. en möjlig trend ifrån global specialisering mot mindre sårbara
multi-domestiska strukturer. Genom att uppmärksamma den kontextuella dynamiken,
ger kursen en evolutionär och processorienterad förståelse av global sourcing samt
aspekter på en industrinivå, t. ex. utveckling av outsourcing-kontrakt från input- mot
output-relaterade kontrakt och inverkan av digitalisering och automatisering på global
sourcing-strategier.
Kursen behandlar även den organisatoriska dimensionen av sourcing, vilket inkluderar
olika former av modeller – oftast indelad i captive sourcing eller outsourcing, men även
kombinationer därav såsom joint ventures eller build-operate-transfer
överenskommelser. Huvudfokus i kursen ligger på hur multinationella företag hanterar
global sourcing-frågor, men även små och medelstora företags möjligheter och
utmaningar diskuteras.
Kursen diskuterar också andra utmaningar som vanligtvis är relaterade till global
sourcing, såsom utmaningar inom logistik, kunskapsöverföring, och human resource
management.
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Former för undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och gruppuppgifter.
Undervisningsspråk: engelska
Former för bedömning

Lärandemål 1 bedöms genom en individuell skriftlig tentamen. Lärandemål 2 och
3 bedöms genom grupparbeten. Resultatet av det senare kommer att presenteras genom
rollspel. Deltagande i grupparbeten och seminarier är obligatoriskt. Frånvaro från
obligatoriska moment kan ersättas med alternativa uppgifter. Ett underkänt
grupparbete kan kompletteras till ett godkänt betyg.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till institutionen och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska student garanteras
minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle) under en tid av
minst ett år, dock som längst två år efter det att kursen upphört/förändrats. Vad avser
praktik och VFU gäller motsvarande, men med begränsning till endast ett ytterligare
examinationstillfälle.
Antalet examinationstillfällen är begränsat till fem.
Betyg

På kursen ges något av betygen Utmärkt (A), Mycket bra (B), Bra (C), Tillfredställande
(D), Tillräcklig (E) och Underkänd (F).
Den individuella skriftliga tentamen utgör 60 % och grupparbeten 40 % av betyget. För
att få godkänt på kursen måste studenten nå minst 50 % av det maximala poängantalet
på den individuella skriftliga examen och minst 50 % av det maximala poängantalet
på grupparbetena.
Betyget (A-E) baseras på det totala poängen en student uppnår på den skriftliga
examinationen och grupparbeten. För att få ett godkänt betyg (A-E) krävs >= 50 % av
poängen. Skalan har fasta intervaller:
A: 85-100%;
B: 75-84%;
C: 68-74%;
D: 60-67%;
E: 50-59%;
F: <50%
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Kursvärdering

Vid kursens slut genomförs en kursvärdering. Resultatet och eventuella förändringar i
kursens upplägg ska förmedlas både till de studenter som genomförde värderingen och
till de studenter som ska påbörja kursen.
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