GCE NODEs klyngeutviklingsprogram, DEL 1:

Supply Chain Management
Kurset er erfaringsbasert og bygger på en vekselvirkning mellom forskningsbasert kunnskap og deltakernes
egne case og erfaring. Kurset tilbys høsten 2015 i samarbeid med GCE NODE og er skreddersydd for
ansatte i små og mellomstore bedrifter som ønsker økt kompetanse innenfor industriell forsyningsledelse.
GCE NODE finansierer deltakeravgiften for ansatte i Node-bedrifter.
Kurset er også åpent for deltakere fra andre bedrifter og regioner (mot kursavgift).

Samlinger hos Node-bedrifter og UiA
Læringsmål
Kurset gir kjennskap til sentrale prinsipper og
anvendelser av strategisk forsyningsledelse,
spesielt i industrielle bedrifter.
Videre gir kurset inngående kunnskaper om
hvordan bedrifter kan operere i leverandørmarkeder og styre sine forsyningsaktiviteter og
verdikjeder ved hjelp av ulike strategier og tiltak.
Målgruppe:
Ledere og ansatte i små og mellomstore bedrifter.
Begrenset antall plasser. Deltakere fra Nodebedriftene vil ha fortrinnsrett til kurset.
Sentrale tema:
1. Supply chain management in project based
industries
Applied principles and practice
Organizing central processes and functions
2. Development and implementation of supply
strategies
Portfolio management of suppliers and products
Operational and strategic supply management
3. Supply Chain Risk Management
Vulnerability and disruptions in supply chains
Risk Management in supplier relationships
Mitigation strategies
4. Supplier development and sourcing
Opportunities and threats by insourcing and
outsourcing strategies
Supplier development and sourcing in
international markets
5. Key performance metrics in supply chain
management
Development and implementation of supply
chain metrics in project based industries
International trends and development within
SCM

Faglig ansvar:
Handelshøyskolen ved UiA.
Foreleser: førsteamanuensis Gøril Hannås, UiA og
Director Risk Management, NOV Rig Systems.
Gjesteforelesere fra KPMG og innledere fra
Node-bedrifter.
Samlingsbasert undervisning:
Samlingene gjennomføres ved utvalgte Nodebedrifter (se kursplan) og ved UiA høsten 2015.
1.

2.
3.
4.
5.

samling: 21.- 22. september
samling: 7. oktober
samling: 14. oktober
samling: 28. oktober
samling: 18. november

Påmelding og praktisk informasjon;
Påmelding til kurset finner du HER
Frist for påmelding til kurset er 10. sept 2015.
GCE NODE dekker kursavgiften for deltakere fra
egne bedrifter. For deltakere utenfor Nodenettverket påløper en kursavgift.
Mulighet for studiepoeng ved UiA
Deltakere som ønsker tilgang til kompetansegivende videreutdanning med eksamen og
studiepoeng ved UiA vil etter gjennomført kurs få
tilbud om redusert pris ved påmelding/opptak til
kurset Industriell forsyningsledelse (10 sp) ved
UiA. Opptakskrav til videreutdanningen er
bachelorgrad eller tilsvarende (min.180
studiepoeng) og minimum to års relevant
yrkespraksis etter avsluttet utdanning.
Nærmere informasjon gis etter gjennomføring.
Spørsmål til UiA rettes til EVU-enheten:
Universitetet i Agder
Handelshøyskolen ved UiA
Postboks 422, 4604 Kristiansand
e-post: linda.hye@uia.no, tlf. 38 14 11 61 eller
hilde.vik@uia.no, tlf. 38 14 22 23

