Ekonomihögskolan

IBUA62, International Business: Ekonomistyrning, 5
högskolepoäng
International Business: Management Control Systems, 5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Studierektor vid Företagsekonomiska institutionen 201704-03 och senast reviderad 2018-09-25. Den reviderade kursplanen gäller från och
med 2018-09-25, vårterminen 2019.

Allmänna uppgifter
IBUA62 är en kurs i International Business som ges pågrundnivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

International business

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
IBUA62 är en kurs i International Business som ges pågrundnivå.

Kunskap och förståelse
Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som kan:
• Visa kunskaper och förståelse inom ekonomistyrning i olika organisationer samt
utvecklingslinjer inom den ekonomiska styrningen.
• Visa förståelse för grundläggande begrepp inom ekonomistyrning.
• Förstå företag och organisationer ur ett managementperspektiv.
• Förstå företag och organisationer ur ett samhälleligt perspektiv.
• Förstå aktuella problemställningar inom forskning och praxis inom fältet
ekonomistyrning.
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Färdighet och förmåga
Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som:
• Kan använda grundläggande vetenskapliga metoder vid sökande av kunskap
inom området ekonomistyrning.
• Kan identifiera problem, söka, värdera och tolka information och strukturera
beslutsunderlag samt förmedla detta i muntliga presentationer och skriftlig
rapportering.
• Kan använda teorier, modeller och metoder för att analysera och lösa
grundläggande företagsekonomiska problem i olika typer av organisationer
• Kan använda Excel samt andra datorbaserade applikationer
• Känner till och kan tillämpa grundläggande kunskap om studieteknik och lärande
• Visar förmåga att hantera och arbeta i mångkulturella grupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som:
• Visar förmåga att att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter inom området ekonomistyrning.
• Visar insikt om företagsekonomiska kunskapens roll i samhället och människans
ansvar för hur kunskapen används.
• Visar förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens.

Kursens innehåll
Ekonomistyrning behandlar hur organisationer kan styras genom resultatplanering,
finansiella och icke- finansiella mått, kalkylering, budgetering,
lönsamhetsbedömningar samt avvikelseanalys. Vikt läggs även vid att skapa insikt i
hur ekonomistyrning hanterar olika beslutssituationer och ekonomistyrningens roll i
olika typer av verksamheter och rollen för en controller. Kursen består av fyra delar:
•
•
•
•

Introduktion och controller-rollen
Strategisk ekonomistyrning och prestationsmätning
Verksamhetsplanering, budgetering och avvikelseanalys
Resultatplanering och kalkylering

Kursens genomförande
Undervisningen sker genom föreläsningar där viktiga begrepp tas upp och relaterade
praktikfall. Föreläsningarna ger studenterna relevant kunskap om viktiga begrepp. Vid
kursens öppna hus kan studenterna arbeta med uppgifter relaterade till de olika
begreppen enskilt eller i grupp i egen takt och ställa frågor och få hjälp med lösningar
av lärarna på kursen. Praktikfallen möjliggör för självständigt arbete, reflektion och en
fördjupad kunskap i ämnet. Praktikfallen ställer också krav på samarbetsförmåga de
då de genomförs i grupp. Arbete med praktikfallen sker delvis vid schemalagda
workshops där kursens lärare finns närvarande och kan besvara studenternas frågor
på uppgiften.
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Kursens examination
Se separat bilaga med provkoder/examinationsmoment.
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.

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
gentemot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller
plagiat. Vid bevisat fusk kan påföljden bli avstängning från studier vid Lunds
universitet under en viss tid.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
eller Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4/A4)

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 ett icke godkänt resultat.
Observera att efter detta kan du få intyg bara på de examinationsmoment som du är
klar med.
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Prov/moment för kursen IBUA62, International Business: Ekonomistyrning
Gäller från H17
1701 Praktikfall om prestationsmätning (grupparbete), 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

1702 Praktikfall i budgetering (grupparbete), 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

1703 Salstentamen (individuell), 3,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
Alla moment måste vara godkända var för sig för att du ska bli godkänd på
kursen. Slutbetyget (A-F) blir en sammanvägning av de tre momenten.
Praktikfallet i budgetering kan maximalt ge 20 poäng (10 poäng för godkänt).
Praktikfallet om perspektiv på ekonomistyrning kan maximalt ge 20 poäng (10
poäng för godkänt). Den individuella salstentamen kan maximalt ge 60 poäng
(30 poäng för godkänt).

