Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Ekonomi- och verksamhetsstyrning A, 7,5 hp!
Kursen ges på halvfart under vecka 14-23. Kursansvarig lärare är jag, Erika Persson. Kontakta mig om du har
frågor om kursen på e-post erika.persson@hig.se eller telefon 0705-185892.

Kursplan och schema
Kursplan med litteraturlista

Kursens schema

Kom igång med studierna!
För att komma igång med studierna måste du gå igenom följande steg. Mer information på hig.se/nystudent

Hämta ut ditt datorkonto
Du kan hämta ut ditt datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast två veckor innan terminsstart.
Datorkontot består av ett användarnamn och lösenord och ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.

Registrera dig i Studentportalen
Du måste vara registrerad för att få delta i undervisning och examination. Kursregistrering är även en
förutsättning för att kunna få studiemedel. Om du inte registrerar dig i tid mister du din utbildningsplats.
Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se
Period för kursregistrering i Studentportalen: 2017-03-27 – 2017-04-02
Är du antagen med villkor? Detta gäller för dig

Logga in i Blackboard
I Högskolans webbaserade lärplattform Blackboard finns studiehandledning, instruktioner, kursmaterial
och övriga uppgifter som rör din kurs. Dagen efter du registrerat dig på din kurs i Studentportalen kan du
logga in och se din kurs i Blackboard. Logga in i Blackboard via Studentportalen.

Kursnamn

Ekonomi- och verksamhetsstyrning A, VT17

Kurskod

Feg130

Anmälningskod

21106

Ansvarig akademi

Akademin för Utbildning och Ekonomi

Kursadministratör

Angelica Selin

Kontaktuppgifter

Kurs-aue@hig.se
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Välkomstbrev
Välkommen till denna campuskurs som börjar måndagen den 3/4, kl. 13.00-16:00 i vårt virituella klassrum
på adobe connect:
https://connect.sunet.se/r41ota9566y/

Vi kör då igång med introduktion till kursen och dess upplägg, men även föreläsning 1. Föreläsningsmaterial
kommer att finnas tillgängligt på blackboard inför varje föreläsningstillfälle. Föreläsningarna sker online
(riktar sig även till distansstudenter) och du kan ställa frågor och interagera med mig och övriga åhörare. På
kursens blackboardsida finns detaljerad information om vad du behöver göra för att kunna använda
ovanstående länk (så att du kommer in i ”klassrummet”).
Detta är en campuskurs som ges till 5 olika program. Nytt för denna kurs är att 7 föreläsningar kommer att
ges i vårt virituella klassrum i adobe connect. Vi kommer även att ha 7 övningstillfällen i sal på campus, där
vi träffas i sal på campus och praktiskt övar tillsammans. OBS! Se till att gå på rätt övningstillfälle, dvs det
som lyder ”ENDAST för ekonomstudenterna”.

Jag rekommenderar verkligen att ni är med på föreläsningarna för att inhämta nödvändig kunskap, som
behövs som grund för att få ut så mycket som möjligt av övningstillfällena. Av erfarenhet så brukar dessa
övningstillfällen vara värdefulla eftersom vi problematiserar och räknar tillsammans!
Jag ser med stort intresse och engagemang fram emot att få möta er och guida er genom denna kurs i
ekonomi och verksamhetsstyrning. Vi kommer att behandla grundläggande begrepp och modeller inom
främst traditionell verksamhetsstyrning. De centrala begreppen är budgetering, produktkalkylering och
investeringskalkylering.

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.
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Till min hjälp i kursen har jag Larisa Nilsson och Veronika Larsson.

Examinationsmomenten i denna kurs är:
-

-

-

Inlämningsuppgift 1 Budget.(gruppuppgift). Presenteras och lämnas ut i samband med
föreläsning om budget den 10/4. Deadline måndag 24/4 kl 16.00. Se instruktioner på kursens BBsida.
Inlämningsuppgift 2 PM i prestationsmätning. (gruppuppgift) Presenteras i samband med
kursstarten den Deadline onsdag 24/5 kl 16.00. PM-seminarium sker torsdagen den 1/6.
Instruktioner på blackboard. Från kursstart finns en föreläsning med ljud som ligger till grund för
övningstillfället i prestationsmätning och som hjälp för att ni ska komma igång med PM-arbetet. I
PM-arbetet examineras även vetenskapsteoriboken Sohlberg & Sohlberg, ”Kunskapens former”.
Skriftlig tentamen äger rum i vecka 23, se schema. Det är endast den skriftliga tentamen som är
betygsgrundande. Inlämningsuppgift 1 och 2 är ej betygsgrundande men obligatoriska.

För mer detaljerad information kring kursupplägg och examination, läs studiehandledningen för kursen som
ligger under ”Information” på kursens Blackboardsida.

Föreslår att ni i god tid införskaffar kurslitteraturen:

Kurslitteratur
Andersson, G., (senaste upplagan). Ekonomistyrning - Beslut och handling. Studentlitteratur. sidor: ca 510
Andersson, G., (senaste upplagan). Ekonomistyrning - Beslut och handling, Övningsbok.
Studentlitteratur. sidor: ca 245
Sohlberg, P. & Sohlberg, B-M., Kunskapens former - vetenskapsteori och forskningsmetod.
Liber. sidor: ca 270
Vetenskapliga artiklar inom området, max 50 sidor.
Övrigt material kan tillkomma om max 100 sidor.

Bra att veta om tentamen
Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen
på campus ska du anmäla dig via KronoX senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla
dig får du endast skriva tentamen i mån av plats. Om du läser en kurs på distans och har behov av att
skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före
tentamensdagen. Läs mer på hig.se/tentamen

Kursvärdering
Efter att din kurs avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till dig via din
e-postadress på HiG. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att
förbättra och utveckla kursen inför nästa genomförande. Alla studenter som läst kursen får också en rapport
där alla synpunkter finns sammanställda.
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Vi ses 3:e april!
Med vänlig hälsning,

Erika Persson
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