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Beslut

Kursplanen är fastställd av studierektor vid Företagsekonomiska institutionen 2011-12-21.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Godkända 22,5 högskolepoäng från Företagsekonomi I eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
2402

Benämning
Ekonomistyrning II

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar följande:
- grundläggande begrepp, modeller, metoder och synsätt som rör ekonomistyrning;
- ekonomistyrningens problem och möjligheter utifrån olika perspektiv i olika situationer och inom olika
typer av verksamheter;
- aktuella utvecklingstrender inom ekonomistyrningsområdet, såväl i Sverige som internationellt.
Förväntade studieresultat

Kursens övergripande syfte är att utveckla den studerandes förmåga att genom analys av ekonomisk
information fatta relevanta flerdimensionella beslut om verksamhetsförändringar i organisationer och därmed
uppnå resultat- och kvalitetsförbättringar.
Efter att ha genomgått kursen förväntas den studerande kunna:
- redogöra för grundläggande modeller, metoder och synsätt som rör rapportering, kommunikation och
beslutsfattande inom området ekonomistyrning;
-tillämpa modeller, metoder och mångdimensionella synsätt för ekonomistyrning inom olika verksamheter;
-förklara hur modeller och metoder inom ekonomistyrningsområdet kan användas för att genomföra
verksamhetsförändringar;
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- att från olika perspektiv kritiskt reflektera kring olika modeller, metoder och synsätt inom
ekonomistyrningsområdet.
Undervisning

Kursen genomförs i form av
- Föreläsningar och gruppövningar/seminarier.
Undervisningens innehåll och uppläggning framgår av information som finns tillgänglig på kursens hemsida.
Undervisningsspråk för alla lärandeaktiviteter är svenska.
Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras på följande sätt:
- Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen.
Betygssättning
- Betygsättning i kursen anges enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala.
- A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg.
Betygskriterier
- Betygskriterier fastställs av examinator och anges i skriftliga anvisningar som finns tillgängliga på kursens
hemsida eller som tillhandahålls vid kursstart.
Kurskrav
För att erhålla slutbetyg på kursen krävs
- Lägst betyget E på samtliga i kursen ingående examinationsmoment.
Övrigt
Studerande som godkänts i prov på kursen får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges, eller när kursinnehållet väsentligen ändrats, har studenten rätt att en gång per
termin under de tre följande terminerna efter det att förändringen skett examineras enligt denna kursplan.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan, inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.
Övrigt

Kursen kan ingå i olika studieprogram vid Företagsekonomiska institutionen, och kan även läsas som
fristående kurs i företagsekonomi.
Kurslitteratur

Kurslitteratur och andra läromedel fastställs vid varje läsår av Utbildningsnämnden (UN) och redovisas i
separat dokument.
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