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Forskningsanknytning 

Övriga kommentarer 
 

Eventuella förslag till förändringar 


	Kursens namn: Företagsekonomiska teorier och dess praktik
	Ladokkod: A1ET2C
	Antal högskolepoäng: 15 hp
	Period ex P1 2018: P4 2020
	Inom program alt fristående kurs: Masterprogram i management av digital handel
	Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingenRow1: Färre än 3 har svarat utav 12 studenter. Inga svar fås då ut ur systemet. En anledning till den låga svarsfrekvensen kan vara att studenterna redan svarat utförligt på hur de uppfattat kursen i samband med att de skrev sin praktikrapport där de reflekterade över sitt eget lärande under kursen. 
	Studenternas resultat och prestationerRow1: Kursens betygskala är begränsad till U/G. Alla studenterna erhöll betyg G på kursen. 
	Innehåll undervisningsformer och examinationRow1: Av praktikrapporterna framgår att kursen, med hänsyn till rådande omständigheter (covid-19), fungerat bra. Många studenter upplever att de under sin praktik fått goda möjligheter att lära sig hantera olika digitala verktyg som används av handelsföretagen. Flera studenter beskriver också hur komfortzonen ändrats och självförtroendet förbättrats på grund av att de getts möjlighet att öva mer på att arbeta självständigt. En viktig del i att arbeta självständigt är naturligtvis att alltid ha en plan för det egna arbetet och samtidigt vara flexibel och kunna hantera oväntade händelser som uppstår under arbetets gång. Just det senare verkar många studenter fått en del extra erfarenhet av (bla. på grund av covid-19), även i de fall då uppdraget i stort inte ändrats så mycket. Flera studenter betonar betydelsen av att ha en arbetspartner att jobba nära tillsammans med, eftersom denne utgör en viktig samtalspartner vid beslut om olika vägval. För flera studenter utvecklades inte praktiken på det sätt som förväntats, mycket beroende på de omställningar av verksamheten som praktikföretagen tvingats göra på grund av covid-19. Förutom av att några studenter haft begränsade kontakter med sin handledare på företaget, har studenternas kunskapsinhämtning begränsats av att de inte kunnat vistas i företagets lokaler och genom dagliga kontakter med olika befattningshavare få en inblick i företagskulturen och hur olika delar av företaget fungerar/samverkar. I de flesta fall har dock bristen på fysiska möten kompenserats med interaktion med personalen genom olika digitala verktyg. Det har även förekommit kontinuerliga/veckovisa möten med handledaren, vilket verkar ha bidragit till att studenterna inte fastnat i vissa uppgifter utan hela tiden kunnat ta er framåt. 
	ForskningsanknytningRow1: Alla praktikuppdrag var utformade som undersökningsuppdrag, så att studenterna skulle kunna dra nytta av och vidareutveckla färdigheter de utvecklat i tidigare kurser, allt från metodologiska färdigheter, till analysförmåga, rapportskrivning och kritiskt tänkande.
	Övriga kommentarerRow1: Alla de tre år som kursen getts har studenterna erbjudits färdiga uppdrag som utvecklats i samarbete mellan kursansvarig lärare och ett antal olika företagsrepresentanter. Möjliga praktikuppdrag presenteras sedan för studenterna i samband med ett seminarium. Därefter sker följande: 1) Varje student mejlar ett CV och personligt brev till varje företag som de vill praktisera på (de behöver skicka till minst fyra olika företag). I mejlet till företaget ska det tydligt framgå vilken/vilka uppgift/uppgifter på det aktuella företaget studenten är intresserade av. Studenterna ansöker enskilt till varje uppgift men kan komma att behöva utföra uppgiften i grupper om två personer.2) Företagen kallar alla studenter som ansökt om praktik på företaget till personlig intervju. 3) Efter intervjuerna skickar varje student ett mejl till kursansvarig lärare där de anger sitt förstahands-, andrahands-, tredjehands- och fjärdehandsval.  5) Efter intervjuerna skickar varje företag en lista på vilka studenter de helst vill ta emot, dvs. även de anger sitt förstahands-, andrahands-, tredjehands- och fjärdehandsval.  6) Utifrån inlämnade listor försöker kursansvarig lärare fördela praktikuppdragen mellan studenterna genom att att matcha de olika önskemål som fåtts in från studenter och företag. 7) Praktikkursen startar period fyra.En viktig tanke bakom upplägget har varit att se till så att praktikuppgifterna har blivit väl anpassade till tidigare kurser och kunnat bidra till högskolans utbildning av duktiga analytiker med kunskap om handelns villkor och arbetssätt. En annan viktig tanke bakom upplägget har varit att öva studenterna på att söka jobb i konkurrens med andra. I år framgick tydligt att upplägget har några tydliga brister:1) Det är mycket svårt att hitta företag med lika hög attraktionskraft. Det har resulterat i att många studenter upplever orättvisa i samband fördelningen av praktikplatser, samt i att några företag behövt intervjua ett stort antal studenter samtidigt som andra företag saknat sökande.2) Flera företag upplever att de trots intervjuerna inte fått möjlighet att välja ut de studenter som de ansett vara mest lämpade för uppdraget. Anledningen är att dessa studenter föredragit andra praktikföretag som också haft studenten som sitt förstahands- eller andrahandsval. 3) Studenter upplever att konkurrensen om praktikplatserna är ojämn/orättvis, eftersom studenterna har olika erfarenheter sedan tidigare av att jobba inom handeln. 4) Studenter upplever att urvalet av företag är begränsat och vill hellre själv hitta ett företag.
	Eventuella förslag till förändringarRow1: För att försöka hantera de problem som i år uppstod i samband med fördelning av praktikplatser, kommer vi nästa år pröva ett mer traditionellt upplägg där studenterna själva söker och tar kontakt med företag som de vill praktisera hos. 


