Ekonomihögskolan

BUSO67, Företagsekonomi: Digital Accounting, 5
högskolepoäng
Business Administration: Digital Accounting, 5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Företagsekonomiska institutionen
2018-10-21 och senast reviderad 2018-05-21. Den reviderade kursplanen gäller från
och med 2018-05-21, höstterminen 2018.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår som alternativ kurs på Magisterprogrammet i redovisning och
ekonomistyrning och kan läsas som en valbar kurs i ämnet företagsekonomi på
avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Företagsekonomi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som:

Kunskap och förståelse
• Förstår hur verksamhetsprocesser och administrativa processer interagerar samt
hur de kan utvecklas med hjälp av DA i enlighet med verksamhetens strategi.
• Förstår hur DA byggs upp av komponenter och subsystem och hur de olika
delarna integreras i en systemarkitektur för DA.
• Har kunskap om användning av business intelligence (BI) och business analytics
inom DA.

Färdighet och förmåga
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• Uppvisar färdighet och förmåga att beskriva och kartlägga verksamhets- och
administrativa processer samt hur de kopplas till DA;
• Uppvisar färdighet och förmåga att diskutera Risk Management för IT-säkerhet
samt intern kontroll inom DA;
• Uppvisar färdighet och förmåga i att utveckla applikationer avseende Business
• Intelligence och Business Analytics; och
• Uppvisar färdighet och förmåga i att tydligt presentera och diskutera sina
slutsatser och bakomliggande kunskap och argument, i dialog med olika
grupper, muntligt och skriftligt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Uppvisar förmåga att identifiera problem i verksamhetsstyrningen och föreslå
förändringar av affärssystemen, och värdera lösningar inom DA med hänsyn
till etiska frågor i förändringsprocesser; och
• Uppvisar kunskap och förmåga att utvärdera problem inom DA med hänsyn
tillrelevant forskning, sociala och etiska aspekter, samt kan förhålla problemen till
• forskningsetiska regler.

Kursens innehåll
Kursens övergripande mål är att ge både avancerad teoretisk och praktisk kunskap
om DAs roll iföretagets ekonomi, förståelse för data- och informationsflöden i
organisationer, systemarkitektur samt utvärdering och risk management med COSOmodellen. En annan del av kursen är att fokusera på DAs roll i beslutssituationen med
användarnära system för verksamhetsstyrning (end-user development) för Business
Intelligence och Business Analytics. Studerande ska tillägna sig färdigheter att genom
skriftlig och muntlig föredragning kunna argumentera för sina ståndpunkter avseende
verksamhetsutveckling med DA.

Kursens genomförande
Undervisningen sker genom egna litteraturstudier, praktikfallsarbeten, föreläsningar,
workshops, laborationer samt seminarier.

Kursens examination
Examinationen sker genom aktivt deltagande i praktikfallsarbeten, inlämnande av
rapporter samt genom individuell skriftlig tentamen.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
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Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Betyg (Benämning) Poäng alt. % av maxpoäng. Karakteristik.
A (Utmärkt) 85-100. Ett framstående resultat som är utmärkt vad gäller teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
B (Mycket bra) 75-84. Ett mycket bra resultat som karakteriseras av mycket bra
teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet.
C (Bra) 65-74. Ett bra resultat som karakteriseras av bra teoretiskt djup, praktisk
relevans, analytisk förmåga samt självständighet.
D (Tillfredsställande) 55-64. Ett resultat som är tillfredsställande vad gäller teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
E (Tillräckligt) 50-54. Ett resultat som möter minimikraven vad gäller teoretiskt
djup,praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet, men inte mer.
U (Otillräckligt/Underkänt) 0-49. Ett resultat som är otillräckligt vad gäller teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
Enskilda examinationsmoment i kursen kan ha betygsskala GU (godkänt/underkänt).
Lunds universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder vidtas
emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat.

Förkunskapskrav
Studenter som är antagna till magister program som ges av Företagsekonomiska
institutionen där denna kurs är obligatorisk eller valbar, är kvalificerande för kursen.
För andra studenter krävs för det första 90 HP i företagsekonomi. I dessa ska
inkluderas en grundkurs i Företagsekonomi, t.ex. FEKA90 Företagsekonomi en
introduktion eller motsvarande. För det andra krävs att studenten ska ha läst
masterkursen BUSO71, Accounting and Management Control.

Övrigt
Vid nedläggning av kursen: Vid nedläggning av kursen kommer, inom tre terminer
efter kursens nedläggning, att erbjudas tre extra tillfällen för examination av
respektive examinationsmoment i kursen till studenter med inte godkänt resultat.
Observera att efter detta kan du få intyg bara på de examinationsmoment som du är
klar med. Kursen BUSN67ny överensstämmer till stora delar med kursen BUSN67.
Endast en av dessa kurser kan ingå i samma examen.
Prov/moment för kursen BUSN67ny, Business Administration: Digital Accounting
1301 Case, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1302 Exam, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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Prov/moment för kursen BUSO67, Företagsekonomi: Digital Accounting
Gäller från V19
1901 Gruppuppgift, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1902 Individuell skriftlig tenta, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

