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Type og sprog
Modulet er et konstituerende fagelement. Faget består af samlet af en række lektioner der
afholdes som 2-4 timers undervisningsgange. Undervisningen vil dels bestå af forelæsninger
og dels bestå af diskussioner af centrale artikler på området samt cases. Pensum vil primært
bestå af videnskabelige artikler sammen med udvalgte boguddrag. Det forudsættes, at litteraturen er læst på forhånd for at sikre en aktiv deltagelse i undervisningen. Den supplerende
litteratur forudsættes ikke læst, men kan eksempelvis være til inspiration i forbindelse med
specialeskrivning eller lignende.
Undervisningen foregår på dansk.
Mål: Fagets sigte er at give den studerende dybdegående indblik i en række specialiserede
emner og teknikker inden for økonomistyring, deres anvendelse og udbredelse. Emnerne
diskuteres og belyses med case-eksempler og kan som hovedregel danne baggrund for projektarbejde.
Viden: Det forventes, at den studerende har fået viden om specialiserede emner inden for
virksomhedens økonomistyring.
Færdigheder: Det forventes at den studerende kan teoretisk og praktisk redegøre for centrale dele af de modeller og teorier som belyses, samt på grundlag af disse at kunne undersøge relevante problemstillinger i praksis.
Kompetencer: Den studerende skal endvidere være i stand til at diskutere og analysere fordele og ulemper ved forskellige teoriretninger og modeller samt evne at relatere fagenes
indhold til beslutningsformål i en virksomhed.

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre
I Managerial Accounting 1 skal vi fokusere primært på de danske økonomistyringsmodeller.
Vi skal arbejde med Variabilitetsregnskabet af Vagn Madsen og Poul Israelsen samt det Styringsorienterede regnskab af Zakken Worre, Carsten Rohde og Palle Hansen. De er henholdsvis kendt som Aarhus skolen og Københavner skolen.
Begge retninger har et stringent forhold til virksomhedernes registrering i forbindelse med
udarbejdelsen af grundregnskaberne. Herunder er der fokus på variabilitet af omkostningerne og reversibiliteten. Vi vil gennemgå hvorledes forskellige typer af variabilitet påvirker styringen af omkostninger. Desuden vil vi fokusere på hvorledes styring igennem disse to skoler
foregår.
De to skoler vil blive suppleret af betragtninger fra tysk omkostningsteori for at sætte de danske skoler i perspektiv og derigennem øge forståelsen.
I faget vil vi også inddrage IT supportering af de økonomistyringsmæssige opgaver, der arbejdes med i de ovennævnte danske skoler for økonomistyring. Denne IT inddragelse vil
fokusere på generering af database til grundregistreringer af omkostninger og indtægter ud
fra de principper vi gennemgår i økonomistyringsskolerne. Derfor vil der blive inddraget databaser og en IT understøttet rapportering.
Vi kommer også ind omkring Activity Based Costing som alternativ eller supplement til de
danske økonomistyringsskoler, og hvorledes det kan benyttes til at løse nogle af de formål
der ligger for økonomistyringen. Dog vil det primære fokus ikke ligge på ABC, da andre kurser senere vil gå mere i dybden med det.
Så vidt muligt vil undervisningen gennemføres med inddragelse af de studerende, således at
de skal udarbejde løsningsmodeller i IT og præsentere disse i plenum. IT delen af kurset er
fokuseret på at øge forståelsen for økonomistyringen, og dermed er IT forståelse ikke et
særskilt formål med kurset.
På 2. semester udvikles faget yderligere i ”Managerial Accounting 2”.
Omfang og forventet arbejdsindsats
Fagets estimerede tidsforbrug:
Forelæsning = 22 timer
Forberedelse til undervisning og selvstudier = 88 timer
Eksamensforberedelse og eksamen = 25 timer
I alt 135 timer.
Deltagerforudsætninger
Økonomistyringsfag på 4. og 6. semester HA eller tilsvarende
Modulaktiviteter (kursusgange med videre)
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Lektion 1
Opsamling og introduktion
IT (E/R – MySQL etc.)
Lektion 2, 3, 4 og 5
Variabilitetsregnskabet og det styringsorienterede regnskabsvæsen
Lektion 6
Tysk omkostningsteori (gæsteforelæsning)
Lektion 7
Hands-on IT
Yderligere info samt litteraturliste til modulet findes på moodle.

Eksamen
Der afholdes mundtlig, individuel eksamen i modul 3A, med intern censur.
Eksamen ligger i januar måned, og den endelige plan vil fremgå af moodle.

Evalueringskriterier:
For karakteren 12: Gives den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående kompetence- og læringsmål demonstrerer en omfattende og reflekterende opfyldelse af modulets
målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
For karakteren 02: Gives for den minimale acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående
kompetence- og læringsmål.
Evaluering foregår i henhold til studieordning.
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