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Course Description  

Course Code: PRE14FE04 

Course Name: Globalization, Networks and Macroeconomics 

Scope: 5 Ects 

Target Group: Fourth year’s students, Industrial Management, Novia UAS  

  

Objectives: After the course, the student should be able to orientate himself in a changing world and to 
form an understanding of events in the global arena. The student gets an insight into the 
complexity of world trade and economics and the many dependent relationships. The aim is 
also to awaken the student's curiosity and interest in taking into account the opportunities 
that globalization entails. 
 

Contents: Globalization as a phenomenon, its impact on the business conditions of a national company 
and the engineer's work. The changing roles of global business and national governments in 
the international community. Production, and marketing in a global company. Individual 
opportunities in a global economy. To lead with a global mindset. Personal networks, 
networking companies, associations and other networks. Responsibility issues in a global 
economy. Leadership's changing work environment, distance teams, global teams and 
company acquisition. Basic concepts and central theories in Macroeconomics. 
 
 

Methods: Variation in methods, lectures, reading of current articles, exercises, supervision and 
presentation of work on different topics in the subject. 
 

Prerequisites: Pass grade in Introduction to Business Economics, at least 3 credits, Marketing, at least 3 
credits and Export Marketing, at least 3 credits. 
 

Literature: Lane H.W. & al: International Management Behavior – Leading with a Global Mindset, 6th 
edition, Wiley 2009.  
Friedman T., L.: The Lexus and the Olive Tree – Understanding Globalization, Picador 2012 
OECD: A global or a semiglobal village? 
Eklund K.: Vår Ekonomi, Studentlitteratur 2013, 
And other literature given by the examinator. 

 
 

Examination: Active participation, assessed group-work and presentations. Scale 1 to 5.  
(see Kompetenser och bedömningsgrunder) 
 

Time: See the curriculum for the target group’s students. 

Language: Swedish/English 
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Comments:      - 

 

KOMPETENS- OCH BEDÖMNINGSGRUNDER (Se YH Novias pedagogiska strategi 2012 - 2016) 

Kurskod:             PRE14FE04 
Kursnamn:        Globalisering och nätverk samt makroekonomi (se läroplanen 2014). 
 
 

      Kompetenser    Bedömningsgrunder 
 

 
1 3 5 

 
 
 

1. Analytisk och 
logisk kompetens 
 
 

 
 
 
Kan beskriva makroekonomins 
innehåll och uppgift   
Kan beskriva vad 
globaliseringen innebär. 
 

 
Kan beskriva hur den 
ekonomiska utvecklingen 
påverkas av statliga beslut och 
vice versa. Kan också beskriva 
huvuddragen I hur 
globaliseringen påverkar 
lokalsamhället.  

 
Kan förklara och 
argumentera för olika 
makroekonomiska 
handlingsalternativ. 
Kan kritiskt analysera 
globaliseringens inverkan på 
lokalsamhället. 

 
 
 

2. Intraprenöriell 
och 
entreprenöriell 
kompetens 
 

 
Förstår att konjunkturen 
påverkar näringslivet. Förstår 
också att globaliseringen 
påverkar enskilda företag. 

 
Förstår hur man bör anpassa 
verksamheten till rådande 
ekonomiska situation och att 
globaliseringen kan kräva 
förändrade 
verksamhetsmodeller. 
 

 
Kan redogöra för hur 
företagen kan utnyttja 
svängningar i ekonomin och 
de möjligheter en global 
marknad kan ge. 

  
 
 

3. Mångkunnighets- 
kompetens 

 
Förstår att företag och 
privatpersoner påverkas av 
makroekonomiska beslut och 
globaliseringen. 
 

 
Förstår konsekvenserna av 
makroekonomiska beslut och 
globaliseringen. 

 
Kan beskriva och förklara 
handlingsalternativ i en 
specifik ekonomisk situation. 
 

   
 
 

4. Internationell 
kompetens 

 
 
Förstår att den globala 
ekonomin är ett sammanflätat 
nätverk där allt påverkar allt. 

 
 
Kan beskriva de olika 
aktörernas roller i den globala, 
nationella och lokala 
ekonomin. 

 
 
Kan förklara och 
argumentera för olika 
synsätt på globalisering och 
makroekonomi. 

    
 
 

5. Interaktions- och 
nätverks       
kompetens 

 
 
Kan delta i en diskussion om 
makroekonomi och förstår 
betydelsen av professionella 
nätverk 

 
 
Kan hålla ett anförande om 
makroekonomi eller 
globalisering och nätverk. 

 
Kan beskriva och förklara de 
viktigaste makroekonomiska 
teorierna. Kan också 
argumentera för en vald 
ståndpunkt kan innebära 
gällande globaliseringen. 

 

Commented [G1]: Med detta förstår vi en individs förmåga att 
kritiskt kunna bedöma fenomen, skeenden, transaktioner, 
aktiviteter och processer i det informationssamhälle ” the 
information age” (jfr Jobber & Lancaster 2012) världen är. Den 
analytisk-logiska kompetensen tränas i de naturvetenskapliga- och 
företagsekonomiska ämneshelheterna men även i laboratorier och 
under praktiskperioder. Vi betonar att man bör kunna räknaa, 
beräkna, beskriva, analysera och tolka med tanken, handen och med 
hjälpredskap som datorer, nätverk och andra strukturredskap. 

Commented [G2]: Med detta förstår vi den studerandes 
grundinsikt och färdighet att dels ha orienteringsförmågan att verka 
i andras, exempelvis arbetsgivares/arbetssamfunds verksamheter 
men även orienteringsförmåga att på egen hand i samhället starta 
och driva egna verksamheter 

Commented [G3]: Med detta försstår vi förmågan och insikten 
att förstå och praktisera det faktum att ingenjörsyrket i 
arbetssamfundet har bredd, det är tvärvetenskapligt och byggstenar 
från olika vetenskaper utgör grunden för systemtänkande och 
systemtillämpning 

Commented [G4]: Med detta förstår vi innebörden av realistisk 
vidsynthet, att ett värv innebär agerande nationellt, internationellt, 
intra-nationellt i loopar och kulturell förståelse, språk, 
beteendemönster där avpassning och anpassning är centrala ledord  

Commented [G5]: Med detta förstår vi att en individ i 
arbetssamfundet bör ha en insikt i att ingen kan göra allt själv och 
detta gäller i sammanhanget att initiera, att driva, att leda, att 
utveckla, forska och tillämpa. Dialog, att fråga andra, att utvärdera i 
team och att lära av andra (jfr Bandura 1977, lärande genom att ta 
modell av andra) är av vikt då det gäller att lära att lära. 


