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FÖRSLAG TILL PROGRAMNÄMND INFÖR ÅR 

NÄMND/NÄMNDER:

Förslagsställare  (Namn, funktion, Inst/Enhet)

FÖRSLAGET GÄLLER:

a) EXISTERANDE KURS (Ange kurskod och kursnamn)

b) NY KURS  (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod,  schemablocksplacering. Bifoga
utkast till kursplan.)

c) ÄNDRING I EXISTERANDE PROFIL/INRIKTNING (Ange Program  och Profil/Inriktning.
Bifoga beskrivning över vad förslaget går ut på.)

d ) NY PROFIL/INRIKTNING (Ange Program och Profilnamn. Bifoga utkast till
Profilbeskrivning.)

e) ÖVRIGT (Bifoga beskrivning över vad förslaget går ut på.)

PROGRAMNÄMNDENS BESKED:



FÖRSLAGET I DETALJ:


	Namnlos

	Vem?: Christian Kowalkowski, kursansvarig och examinator, IEI
	Kurs: TEIM10 Industriell tjänsteutveckling
	Ny kurs: 
	Profil: 
	Ny profil: 
	Annat: Justeringar och uppdatering i kursplanen 
	Besked: 
	Detaljer: Följande ändringar i kursplanen önskar göras:från: Kursen syftar till att ge förståelse för hur industriella tjänster påverkar företagens erbjudande-, och affärsutveckling. Mer specifikt skall studenterna efter kursen kunna:    Förklara och analysera tjänsternas påverkan och roll i industriföretagens erbjudande- och affärsutveckling (både operativt och strategiskt).    Beskriva och förklara hur tjänster och erbjudanden utvecklas genom bl a IKT (informations- och kommunikationsteknologi).    Värdera tjänsters för- och nackdelar i en industriell kontext, speciellt i samband med industriella produkter.    Analysera och strukturera tjänste- och erbjudandeutvecklingsrelaterade problem.    Kommunicera tjänsteutvecklingsrelaterade analyser och resonemang. Organisation:Kursen bygger på en föreläsningsserie, seminarier, samt ett projektarbete där kursdeltagarna kopplar kurslitteraturen till företagsstrategiska problem genom att t ex kartlägga ett fallföretags tjänsteutvecklingsstrategi samt deras användning av densamma.Kursinnehåll:Fokus ligger på hur tjänster kan öka industriföretags långsiktiga konkurrenskraft. De nya möjligheter som tjänster och IKT öppnar för företagen runt bl a värdeskapande. Hur relationer mellan företag förändras med ett ökat inslag av tjänster. Hur nya erbjudanden möjliggör differentiering och affärsutveckling samt vilken påverkan detta har på företags lönsamhet och resultat   Kurslitteratur:Artiklar.till:Kursen syftar till att ge förståelse för hur industriella tjänster påverkar företagens erbjudande- och affärsutveckling. Mer specifikt skall studenterna efter kursen kunna:    Förklara och analysera tjänsters påverkan och roll i industriföretagets erbjudande- och affärsutveckling på operativt strategisk nivå.    Analysera och strukturera tjänste- och erbjudandeutvecklingsrelaterade problem.    Värdera tjänsters för- och nackdelar i en industriell kontext, speciellt i kombination med fysiska produkter.   Beskriva och förklara hur tjänster kan utvecklas genom bl.a. IKT (informations- och kommunikationsteknologi).    Kommunicera tjänsteutvecklingsrelaterade analyser och resonemang. Organisation:Kursen bygger på en föreläsningsserie, seminarier, samt ett projektarbete där kursdeltagarna kopplar kurslitteraturen till marknadsföringsrelaterade och företagsstrategiska problem genom att t.ex. kartlägga ett fallföretags tjänsteutvecklingsstrategi samt deras användning av densamma.Kurslitteratur:Kursbok samt artiklar.
	NƒMND: IndEK&Logistik
	ÅR: 2015


