33

Välkommen till Högskolan i Gävle
och Akademin för utbildning och ekonomi
KURSNAMN
KURSKOD
ANMÄLNINGSKOD
KURSVECKOR

Ekonomi och verksamhetsstyrning A, HT15, halvfart, dag campus
FEG130
11159
46-03

KURSPLAN
SCHEMA
PERIOD FÖR KURSREGISTRERING I STUDENTPORTALEN: 2015-11-02 – 2015-11-08
KURSANSVARIG: Erika Persson och Lykke Silfwerbrand
KONTAKTUPPGIFTER: epo@hig.se, 0705-18 58 92, lykke.silfwerbrand@hig.se
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 ca två
veckor före teminstart. Datorkontot ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.

Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se

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:
Access-kod:
Period för enrollering:

HT15_11159
Eventuell access-kod skickas till antagna i separat mail.

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 Studentportalen 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
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VÄLKOMMEN TILL KURSSTART
Välkommen till kursstart tisdagen den 10/11, kl. 13.00–16:00 i sal 51221. Vi 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.
Examinationsmomenten i denna kurs är:
Två gruppuppgifter, Inlämningsuppgift 1. Budget och inlämningsuppgift 2. PM-arbete om
prestationsmätning.
Skriftlig tentamen
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
Vetenskapliga artiklar inom området, max 50 sidor.
Övrigt material kan tillkomma om max 100 sidor.
Vi ses den 10 november!
Med vänlig hälsning,
Erika Persson och Lykke Silfwerbrand

