Samhällsvetenskapliga fakulteten

KSMB12, Servicesektorns framväxt i ett ekonomgeografiskt
och nationalekonomiskt perspektiv, 15 högskolepoäng
Development of the Service Sector: Economics and Economic
Geography Perspectives, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Styrelsen för institutionen för service management och
tjänstevetenskap 2015-09-09 att gälla från och med 2015-10-01, höstterminen 2015.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i kandidatprogrammet i service management och ges första terminen.
Undervisningsspråk: Svenska
Moment på engelska kan förekomma.
Huvudområde

Fördjupning

Service management

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten

Kunskap och förståelse
• visa förtrogenhet med grundläggande nationalekonomisk och ekonomiskgeografisk teoribildning och begreppsapparat,
• kunna beskriva och diskutera den ekonomiska omvandlingen av samhället,
särskilt omvandlingens drivkrafter och dess konsekvenser för olika branscher och
regioner,
• visa särskild förtrogenhet med servicesektorns strukturella omvandling,
förutsättningar för dess utveckling och konkurrenskraft regionalt, nationellt och
globalt samt dess samspel med övriga delar av ekonomin
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Färdighet och förmåga
• kunna analysera på en grundläggande nivå, och delta i diskussionen om,
servicesektorn och dess påverkan på politik, ekonomi och kultur.

Kursens innehåll
Syftet med kursen är att studenten efter genomgången kurs ska ha utvecklat
kunskaper och en kritisk hållning som gör det möjligt att analysera den ekonomiska
och samhälleliga utveckling som lett fram till servicesektorns starka tillväxt.
Kursen inleds med ett avsnitt som behandlar grundläggande nationalekonomiska
begrepp, modeller och samband. Vidare ges en introduktion av centrala
samhällsekonomiska frågeställningar såsom konjunkturpolitik samt förutsättningar för
ekonomisk utveckling och internationellt ekonomiskt utbyte. Dessutom behandlas
grundläggande problemområden inom ekonomisk geografi, framför allt lokalisering,
strukturomvandling, regional konkurrenskraft och internationalisering. Därefter sker
en fokusering på servicesektorn; dess grundläggande karakteristika, dess framväxt och
dess ökade betydelse för sysselsättning, produktionsförhållanden och arbetsliv. Inom
denna del sker en särskild fördjupning inom kandidatprogrammets olika inriktningar.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.
Deltagande vid gästföreläsningar och seminarier är obligatoriska om inte särskilda skäl
föreligger. Ersättning eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds
student som utan egen förskyllan, t ex olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande
händelser, inte kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller också
studenter som har missat undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som
studentrepresentant.

Kursens examination
Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och individuellt prov.
Inlämningsuppgifterna ventileras vid seminarier.
I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och
uppsamlingsprov. Inom ett år efter kursens slut erbjuds minst två ytterligare
provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten ytterligare
provtillfällen men i enlighet med då gällande kursplan
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd krävs att studenten uppfyller de lärandemål som anges för
kursen. För betyget väl godkänd krävs att lärandemålen är särskilt väl tillgodosedda.
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För att få slutbetyget väl godkänd på kursen krävs att moment som tillsammans utgör
minst 9 hp har betyget väl godkänt och att alla övriga delar är godkända.
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
Studenten ska vara antagen till kandidatprogrammet i service management (SGSMA).

Övrigt
Kursen ersätter Service management: Servicesektorns framväxt i ett
ekonomgeografiskt och nationalekonomiskt perspektiv, KSMA12, 15 högskolepoäng.
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Prov/moment för kursen KSMB12, Servicesektorns framväxt i ett
ekonomgeografiskt och nationalekonomiskt perspektiv
Gäller från H15
1501 Seminarium 1, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1502 Seminarium 2, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1503 Seminarium 3, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1504 Skriftlig examination, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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