
KURSPLAN

Kurskod: MFA101

Marknadsföring I, 7,5 hp
Marketing I, 7,5 HE credits 

____________________________________________________________________________

Beslutad: 2016-10-10
Beslutande: Institutionen för Ekonomi och IT
Gäller från: H16
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kursen syftar till att studenterna ska uppnå grundläggande kunskaper inom området 
marknadsföring.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
1. redogöra för centrala och grundläggande teorier, begrepp, modeller och metoder inom 
området marknadsföring
2. beskriva marknadsföringens roll i organisationer och kopplingen till det omgivande 
samhället
Färdighet och förmåga
3. självständigt genomföra (dvs söka, samla in, värdera och analysera marknadsinformation) 
samt muntligt och skriftligt kommunicera egna analyser av marknadsföringsfenomen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
4. kritiskt diskutera grundläggande teorier, begrepp, modeller och metoder samt göra 
bedömningar av och föreslå lösningar på olika slags marknadsföringsrelaterade problem

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Du behöver också:  Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Samhällskunskap A. 
(Områdesbehörighet 4 / A4)

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom en skriftlig individuell salstentamen utifrån kurslitteraturen 
(lärandemål 1, 2 och 4) samt skriftliga rapporter som utarbetas i grupp (lärandemål 1-4) och 
redovisas i seminarieform. 
Närmare anvisningar, betygskriterier och tidplan för samtliga bedömningsmoment för 
ordinarie examination samt omprövning delges studenten skriftlig i kurs-pm vid kursens 
start.

Övriga föreskrifter
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KURSPLAN

Kurskod: MFA101

Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Kursen ges som campuskurs

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Överlappar annan kurs

MAF100 Marknadsföring I, Nät, 7,5 hp överlappar med 7,5 hp.
MAR200 Marknadsföring, 7,5 hp överlappar med 7,5 hp.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Företagsekonomi
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