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Företagsutveckling inom SME (små- och medelstora företag) med teknisk inriktning, 7,5 hp

Kursen ger kunskap och stöd i frågor som rör strategisk
planering när det gäller marknadsbevakning, produktutveckling och affärsutveckling. Det är företaget som är utgångspunkten i kursen. Du kommer även få insyn hur man
kan uttrycka erfarenhetsbaserad kunskap och olika sätt att
bedriva systematisk strategisk utveckling. Under träffarna
deltar erfarna personer från näringsliv och akademi, men
framför allt kommer kursdeltagarna att träffas och utbyta
erfarenheter. Mellan träffarna kommer du att arbeta självständigt eller tillsammans med andra deltagare. I slutet av
kursen kommer du ha ett material – en pärm – som ligger
till grund för utveckling av en strategisk handlingsplan.

Vi tror att du som söker

arbetar med eller är intresserad av ett
företags strategiska utveckling. Vi ser
gärna att flera från samma företag följer
utbildningen.
Om du inte har anställning på ett företag
kommer vi att söka efter ett lämpligt
företag för dig att arbeta med.

LTC

Kursen ges i nära samarbete med
projektet Linnaeus Technical Centre,
LTC, och koordinatorerna som jobbar
i projektet. Koordinatorerna bor och
verkar nära de platser vi träffas på ute i
regionen och är kursdeltagarnas mentorer. http://lnu.se/ltc

Företag vill överleva, växa och utvecklas.
I kursen jobbar du som med frågorna:
•
•
•
•
•

Var står vi idag?
Ska vi göra som vi alltid har gjort?
Vart kan vi gå, vart ska vi?
Vad behöver vi förändra?
Hur gör vi det?

Sammankomster

Kursen ges som distansutbildning och vi träffas totalt fyra
heldagar under månaderna september, oktober, december respektive januari. Kursen ges med en studietakt av 25 % vilket
innebär att du kan arbeta under tiden. Du får en anknytning
till någon av orterna Älmhult, Ljungby, Emmaboda och
Mönsterås under din utbildning. Minst två av de fyra träffarna kommer att genomföras vid dessa orter. Datum publiceras
på lnu.se (sök på Företagsutveckling så kommer kursen upp).

Kontaktpersoner

Björn Nelson, 0470-708936, bjorn.nelson@lnu.se, kursansvarig
Malin Erikson, 0721-628077, malin erikson@lnu.se, Ljungby
Tomas Liljenfors, 0730-222987, tomas.liljenfors@lnu.se, Älmhult
Camilla Nordin, 0705-575443 camilla.nordin@lnu.se, Mönsterås
Sylvia Kiellarsson, 0702-446676, sylvia.kiellarsson@lnu.se, Torsås

Sök kursen på antagning.se

