1(3)

Innovationsledning, 10 hp
Innovation Management
Kurskod: 6FIEI11
Kursens syfte
Att utveckla och kommersialisera innovation är en dynamisk förmåga som
företag måste utveckla och underhålla för att bibehålla sin konkurrenskraft.
Innovation kan studeras på olika nivåer och från olika perspektiv. Kursen
koncentrerar sig på nationella, industriella och organisatoriska perspektiv
och syftar till att ge doktorander en förståelse för komplexa
innovationsledningsfrågor utifrån dessa perspektiv.
Kursmål
Efter genomförd kurs skall doktorander ha utvecklat förmågor att:
• Redogöra för, förklara, jämföra och kritiskt diskutera centrala
begrepp och teorier inom ämnet innovationsledning
• Presentera valda begrepp och teorier muntligt och skriftligt
Innehåll

Kursen tar upp följande underteman: 1) vad är innovation, 2) nationella
innovationsstrategier, 3) industridynamik och socio-tekniska omställningar,
4) innovationsekosystem 5) organisera för innovation och
innovationsstrategi, 6) innovation i komplexa och intelligenta system, 7)
kunskapsintegration, 8) digitalisering och organisatoriska processer, och 9)
mätning av innovation.
Förkunskaper
•
•

Dokumenterade tidigare studier av ämnen relaterade till
innovationsledning, i form av tidigare kurser eller egna
litteraturstudier
Innovation som ett centralt ämne i egna forskarstudier

Målgrupp

Målgrupp är forskarstuderande som har ett intresse att utvidga och
fördjupa sin kunskap inom innovationsledning. Har för avsikt att
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använda kunskap och förmågor från kursen i sin egen
doktorandavhandling
Antagning
Antagning sker på basis av ett motivationsbrev där doktoranden förklarar
hur kursen är relevant för sitt arbete och hur hen planerar att använda
kunskap från kursen i sin forskning och avhandling. Ansökningen måste
också innehålla ett rekommendationsbrev från doktorandens handledare. I
brevet intygar handledaren att doktoranden kommer att använda kursen i
sin forskarutbildning, och att doktorandens egen arbetsgivarare kommer
att betala kostnader för resor och uppehälle. Eftersom antalet deltagare är
begränsat, förbehåller sig kursansvarig rätten att göra det slutliga urvalet av
deltagare bland dem som uppfyller förkunskaperna och har lämnat in
nödvändiga dokument.
Undervisning

Undervisningen genomförs huvudsakligen i form av seminarier. Innan varje
seminarium läser deltagarna ett urval av obligatorisk och valbar litteratur.
De förbereder uppgifter. Varje seminarium kan innehålla en kort
föreläsning och deltagarna framför och diskuterar sin inlästa litteratur.

Litteratur

Anges vid kursstart.
Examination

Examinationen inkluderar både skriftliga förberedelser och aktivt
deltagande i seminarier. Det är förväntas att deltagarna deltar i samtliga
seminarier och genomför alla uppgifter, men om någon inte genomför alla
moment kan antalet kurspoäng reduceras baserat på medverkan och
prestation.
Övrigt

Kursen beaktar lika villkor och har som mål att ta tillvara de resurser som
studenter med olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför
utbildningen
Litteraturlista och schema fastställs i annan ordning
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Kursutvärdering ska göras av kursansvarig efter varje kurstillfälle. Resultatet av
kursutvärderingen ska kommuniceras till deltagarna samt
forskarutbildningsrådet vid IEI.
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