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Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Innehåll
Kursen behandlar grundläggande ekonomiska kunskaper inom det breda område som hänförs till utveckling och
resurshushållning inom företag och organisationer i samhället. Kursens innehåll sträcker sig från företaget med dess omvärld
och företagandets ekonomiska villkor, strategisk planering och marknadsföring, grunder i affärsutveckling och organisationens
utformning, företagets resultatplanering, till grunder i lönsamhetsberäkningar, samt bokföring och redovisning.
Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 visa kunskap och förståelse för centrala företagsekonomiska begrepp, deras innebörd och sammanhang
 behärska grundläggande metoder för styrning och ledning av olika verksamheter på såväl strategisk som operativ nivå
 uppvisa sådana färdigheter att han eller hon kan bedöma och lösa grundläggande företagsekonomiska problem
Undervisningsformer
Föreläsningar, grupparbeten och seminarier.
Examinationsformer och betygsskala
Seminarieuppgifter och individuell skriftlig tentamen.
För att få betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyg Väl godkänd på minst 50% av kursens totala poäng.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga.
Studentinflytande och utvärdering
Studentinflytande baseras på dialog och nära samarbete mellan student och lärare. I slutet av kursen genomförs en
kursutvärdering där studenten ges möjlighet att värdera kursens innehåll och genomförande samt sin egen prestation genom en
enkät. Kursansvarig lärare sammanställer enkäternas resultat som sedan utgör grund för fortsatt kursutveckling.
Övrigt
Kursen ingår i utbildningen Organisations- och personalutvecklare i samhället, 180 hp.

Bilaga: Litteraturlista för Grundläggande företagsekonomi (11FE00)
Skärvad, Per-Hugo & Olsson, Jan (2013). Företagsekonomi 100. Faktabok. 16. uppl. Malmö: Liber (488 s)
Skärvad, Per-Hugo & Olsson, Jan (2013). Företagsekonomi 100. Övningsbok. 14. uppl. Stockholm: Liber (224 s)

Ytterligare litteratur enligt lärarens anvisningar
För grupparbeten relevanta årsredovisningar, tidningsartiklar etc, som söks av studenten själv.
Kompendiematerial och artiklar (ca 30 s).

