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	Programmets namn: Management av digital handel
	Ladokkod: SADBM
	Antal högskolepoäng: 180 HP
	Årskull: 2018
	Programansvarig: Daniel Hjelmgren
	Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingenRow1: Studentgruppen som antogs HT2018 bestod våren 2020 av 13 individer. Programvärderingen gjordes muntligt via zoom. Det innebär att två personer hoppat av sina studier sedan oktober 2018, varav en av dessa egentligen aldrig påbörjade några studier. Med andra ord, det har inte förekommit många avhopp. Tyvärr medverkade bara fyra studenter i programutvärderingen. Skälen som angavs till att inte medverka handlade mycket om att utvärderingen gjordes i slutet av period fyra – en period då mycket fokus behövde läggas på att färdigställa masteruppsatsen. Det är något som kommer beaktas bättre vid nästa programutvärdering. 
	Studenternas möjlighet till ansvar och delaktighetRow1: I samband med att den första antagningen hösten 2017 instiftades ett programråd för utbildningen innefattande programansvarig, företagsrepresentanter, lärarrepresentanter och fyra studentrepresentanter (som hösten 2018 utökades till åtta – fyra per årskull). Syftet med programråd är att kvalitetssäkra relevans, samt forsknings- och professionsanknytning för högskolans utbildningar, genom att erbjuda ett forum där externa och interna intressenter möts för att diskutera strategiska utbildningsfrågor. Näringslivet representeras idag av Ellos Group AB, Didriksson, Brainforest, Speed Group och E-handelsstaden Borås.  Studenterna har också haft möjlighet att påverka programmet genom alla de kursutvärderingar som gjorts, vilka också legat till grund för denna programutvärdering. 
	Innehåll undervisningsformer examination och progressionRow1: För att skapa goda förutsättningar för problembaserat lärande arbetar studenterna med praktiknära problemställningar. Ofta har problemställningarna utvecklas i nära samarbete mellan kursansvarig lärare och ett visst företag, t.ex. i kursen ”Varumärken och kommunikation – kulturella perspektiv på handelns digitalisering och hållbarhet” arbetade studenterna  med en problemställning utvecklad tillsammans med en varumärkeskonsult som bland annat jobbat för Åhléns. Både i programutvärderingen och tidigare kursutvärderingar framgår att arbetet med de praktiknära problemställningarna har utgjort en uppskattad del av programmet. Syftet  med de praktiknära uppgifterna har från högskolans sida främst varit att kunna förse handelsföretagen med duktiga analytiker som självständigt kan identifiera, bedöma, värdera och lösa komplexa problem. Ett annat viktigt mål har varit att erbjuda studenterna kurser där företagsekonomiämnet och informatiksämnet på olika sätt möts och integreras. Ett sätt att integrera ämnesområdena har varit att sätta samman lärarlag bestående av både företagsekonomer och informatiker. Det har gjorts i kursen ”Affärsdesign och entreprenörskap” som haft två kursansvariga lärare – en lektor i företagsekonomi och en lektor i informatiker. Ett annat sätta att integrera de bägge ämnesområdena har varit att i en informatikkurs, arbeta med problemställningar med tydlig koppling till en marknadsundersökningsuppgift. Det har skett i kursen ”Informationsutvinning för modern handel”, där studenterna fått möjlighet att analysera kunddata från Ellos. Ett tredje sätt att integrera de bägge ämnesområdena har varit att i en av kurserna inkludera experiment i Handelslabbet. Handelslabbet är ett testlaboratorium med fokus på digitala och hållbara lösningar ur ett konsumentperspektiv. I labbet ingår bl.a. Eye-trackingglasögon, VR-glasögon och IT-verktyg som stödjer konsumenter vid köp i butik. Handelslabbet har använts i kursen ”Konsumentbeteende” och i samband med några examensarbeten. Både i samband programvärderingen och i tidigare kursutvärderingar framgår att studenterna uppskattat det arbete som gjorts med att integrera företagsekonomiämnet och informatikämnet. Det har bidragit till att nya kurser utvecklats i syfte att ytterligare stärka integrationen mellan de två ämnesområdena. Bl.a. har kursen ”Affärsdesign och entreprenörskap” byts ut mot kursen ”Affärsdesign och investeringsbeslut” där studenterna får möjlighet att lära sig att använda det digitala analysverktyget Google Analytics. En annan åtgärd har varit att byta ut kursen ”Konsumentbeteende” mot kursen ”Digital marknadskommunikation” där användandet av Handelslabbet kunnat utvecklas ytterligare. Den nya kursen bidrar också med ett större grupparbete där studenterna under en längre tid får arbeta med en praktiknära frågeställning som kräver djupa analyser och mycket självständighet och idérikedom. 
	ForskningsanknytningRow1: Av programutvärderingsmötet framgick att studenterna upplevde att forskningsanknytningen var stark. Det har åstadkommits genom att i så hög utsträckning som möjligt använda examinatorer med mycket forskningserfarenhet (t.ex. professorer) och undervisande lärare som gets goda möjlighet att undervisa på sådant som ligger nära den egna forskningen. Det har säkert bidragit till att studenterna upplever lärarna som kunniga och väl pålästa på sina ämnen. Av programvärderingen framgick också att studenterna upplevt att de fått goda möjligheter att utveckla sitt kritiska tänkande och akademiska förhållningssätt. För att studenterna ska kunna utveckla sitt kritiska tänkande har de ofta fått arbeta i grupper med verklighetsförankrade problemställningar där de själva aktivt sökt och analyserat data (ofta utifrån en viss teoretisk referensram som de delvis själva bygger upp). Studenterna uppskattar det här sättet att jobba, även om de tycker att masterstudierna har krävt mycket mer jobb än de studier de tidigare är vana vid.  
	ResurserRow1: Kurserna har kunnat bemannas med lärare med relevant kompetens för kursernas innehåll och genomförande. Vi har även i hög utsträckning lyckats engagera företagsrepresentanter med kompletterande kompetens och erfarenhet, vilket studenterna uppskattar mycket. 
	Användbarhet och förberedelser för arbetslivetRow1: Genom att delta i referensgruppsmöten, workshops och kurser har näringslivsrepresentanter, utifrån sina olika kompetenser och erfarenheter, kunnat kommentera och ge synpunkter på kursers innehåll och upplägg. Med hjälp av sina kontaktnät har de också kunnat inhämta synpunkter från olika branschkollegor. Det har gjort att hänsyn har kunnat tas till aktuella och viktiga frågor i branschen. I förlängningen resulterar det i att studenterna efter genomgången utbildning är mer insatta i arbetslivets möjligheter, problem och villkor. Därigenom blir de mer attraktiva på arbetsmarknaden. Ett särskilt viktigt inslag i planeringen av professionsinslag i utbildningen har varit kursen ”Företagsekonomiska teorier och dess praktik” där studenterna ges möjlighet att under en läsperiod praktisera på ett företag. Följande företag och organisationer har i olika omfattning involverats i utbildningen: Ellos, NetOnNet, E-Handelsstaden Borås, Brunngård, Speed Group, Centiro, IBM, Cellbes, H&M, Veryday, Brainforest, NaviPro, och Staples. 
	ÖvrigtRow1: I samband med programutvärderingen och tidigare programrådsmöten har det framgått att studenterna upplever att det ibland blir för många ”småuppgifter” i kurserna. De efterfrågar färre men större uppgifter och mer återkoppling under arbetets gång (dvs. mer formativ bedömning och kanske lite mindre fokus på summativ bedömning). En viktig lärdom vad gäller rekrytering av masterstudenter är att det behövs många förstahandssökande för att fylla 20 platser. Därför behöver vi antingen nå ut till fler presumtiva studenter med vår kommunikation, eller så behöver vi bli bättre på att argumentera för nyttan av att läsa masterutbildningen. Hitintills har fokus legat mycket på att lyfta fram möjligheterna till närkontakt med framstående e-handelsföretag och att efter utbildningen driva strategisk utveckling på dessa företag. 
	Eventuella förslag till förändringarRow1: Arbete har redan påbörjats för att ytterligare stärka praktik- och forskningsanknytningen i programmet samt integrationen mellan företagsekonomiämnet och informatikämnet. Kursen ”Konsumentbeteende” har byts ut mot kursen ”Digital marknadskommunikation”, vilket stärker kopplingen till forskningen inom området Handel och IT. Kursen ”Relationsmarknadsföring och CRM” har byts ut mot ”Management av affärsrelationer”, där den sistnämnda är starkt kopplad till en nybildad forskargrupp på Textilt management (ledd av Professor Daniel Ekwall) med fokus på affärsrelationer. I kursen ”Företagsekonomiska teorier och dess praktik” kommer fler företag att involveras. Vi har även ökat inslaget av digitala verktyg i kurserna. Det har bl.a. handlat om att stärka användandet av eye-trackingglasögon i samband med analyser av konsumenters beteende i butik och/eller framför datorskärmen. Som nämnts ovan, kommer efterkommande studentgrupper också ges möjlighet att lära sig hantera analysverktyget Google Analytics.  


