Välkommen till Högskolan i Gävle
och Akademin för Utbildning och Ekonomi
KURSNAMN Ekonomi- och verksamhetsstyrning B, distans
KURSKOD FEG230
ANMÄLNINGSKOD: 21123 och 21172
KURSVECKOR 14-23
KURSPLAN
Schema
PERIOD FÖR KURSREGISTRERING I STUDENTPORTALEN: 28:e mars 2016—4:e april 2016
KURSANSVARIG Jean Mutiganda
KONTAKTUPPGIFTER jeemua@hig.se, +00358504440927
KURSADMINISTRATION

Angelica Selin

KONTAKTUPPGIFTER kurs-aue@hig.se

Om du avbryter dina studier inom tre veckor från kursens startvecka, s.k. tidigt avbrott,
ska du anmäla detta i Studentportalen. Om du avbryter senare än tre veckor anmäler du
det till kursadministrationen.
KOM IGÅNG MED STUDIERNA!
Mer information på www.hig.se/nystudent

Nya studenter kan hämta datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast två veckor före teminsstart.
Datorkontot ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.

Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se Är du antagen med villkor på kursen
kan du inte själv registrera dig, registrering sker då vid kursstart av högskolan. Skulle du inte vara
registrerad efter kursstart, vänligen maila kurs-AUE@hig.se. Glöm inte att uppge ditt personnummer och
kursens namn

På lärplattformen Blackboard hittar du kursmaterial. Logga in i Blackboard via Studentportalen, sök fram
din kurs och skriv in/enrolla dig i kursen.
Kurs-ID i Bb: FEG230.21123.2016
Access-kod: Eventuell accesskod skickas ut via e-post
Period för enrollering: v.16 senast

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 i KronoX senast 10 dagar före
tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av
plats. Du som vill skriva tentamen på annan ort måste ansöka om detta. Ansökan ska
vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen. Läs mer på www.hig.se/tentamen

Hej och välkommen till kursstart i distanskursen ”Ekonomi och
verksamhetsstyrning B”!
Denna kurs, Ekonomi- och verksamhetsstyrning B, består av tre delar. Första delen
behandlar olika typer av internredovisning, standardkostnadsredovisning och
avvikelseanalys. (Viktiga styrmedel inom traditionell ekonomistyrning). I del två tar vi
upp kritik som framförts mot den traditionella ekonomistyrningen, och visar på vilka
olika styrmedel som vuxit fram ur den traditionella, och bildat en ny teoretisk
referensram. I sista och tredje delen, kommer ni att bedriva kvalitativ forskning som
innebär tillämning av kunskap från föregående del.
Läs igenom Kursens delar och tidsplan! Bra att följa tidsplanen, så blir du färdig
med kursen i tid. Här finns också litteraturhänvisningar.
Ni kommer att genomföra en fallstudie där ni utförligt ska beskriva, kritiskt granska och
bedöma en verksamhets ”ekonomi- och verksamhetsstyrning”.
Examinationsmoment:
Förstudie Kvalitativ studie Hemtentamen -

max 10 poäng En översiktlig studie (pilotstudie) av ca 3
företag. Du väljer 1 av dessa till fallstudien.
max 30 poäng Fallstudien. Studera Bryman & Bell del III,
det ska framgå i fallstudien att du är insatt i metoden!
max 10 poäng

Vill uppmuntra er att så snart som möjligt införskaffa kurslitteraturen.
Kurslitteratur:
Almqvist, R., Holmgren Caicedo, M., Johansson, U., & Mårtensson, M., (senaste upplagan).
Ansvarsfull verksamhetsstyrning. Malmö: Liber. sidor: ca 150
Bryman, A., & Bell, E., (senaste upplagan). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö:
Liber. sidor: ca 600
Lindvall, J., (senaste upplagan). Verksamhetsstyrning – från traditionell ekonomistyrning till
modern verksamhetsstyrning. Lund: Studentlitteratur. sidor: ca 300
Lönnqvist, R., & Lind, J., (senaste upplagan).
Internredovisning och prestationsmätning. Lund: Studentlitteratur. sidor: ca 300
Vetenskapliga artiklar, max 50 sidor.
Övrigt material, max 100 sidor.
Referenslitteratur Wallander, J., Budgeten – ett nödvändigt ont. SNS Förlag.

Med vänlig hälsning,
Jean C. Mutiganda

