Modulbeskrivelse
Modul 8B: Managerial Accounting 2
5 ECTS
STADS kode: SBO700072K
Placering
2. semester
Modulansvarlig
Thomas Toldbod
Type og sprog
Modulet er baseret på forelæsninger, og der anvendes summemøder, gruppediskussioner
og plenumdiskussioner i undervisningen. Der må også påregnes oplæg i plenum, gruppearbejde og læsegruppe.
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 er målet at den studerende kan tilegne sig viden indenfor et eller flere af følgende
emner:











Økonomistyring med activity based costing (ABC).
Økonomistyring i supply chains.
Multidimensionel analyse og rapportering.
Avancerede prissætningsproblematikker.
Balanced scorecard modeling.
Risk management problemstillinger for controllere.
Kunde- og produktrentabilitet.
Dansk økonomistyringstradition.
Introduktion til økonomistyring i den offentlige sektor.
Advanced cost accounting (videregående omkostningsteori).
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Ledelse af informationssystemer og IT-udvikling.
Evaluering og evalueringsdesign.
Feltstudier i økonomistyring

Færdigheder: Det forventes, at den studerende teoretisk og praktisk kan 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
P.t. formidler modulet viden om ABC’s udvikling over tid, hvor der kan identificeres fem varianter alene fra Coopers og/el. Kaplans hånd.
På det teoretiske plan afsluttes kurset med det seneste skud på stammen i form af TimeDriven ABC, TDABC, og hvordan man eventuelt kan bestemme om kalkulationssystemet
bliver bedre heraf.
På det praktiske plan satses på et indlæg fra en dansk virksomhed.
”Managerial Accounting 2” er en videreudbygning af ”Managerial Accounting 1” på 1. semester
Omfang og forventet arbejdsindsats
Fagets estimerede tidsforbrug:
Forelæsning = 24 timer
Forberedelse til undervisning og selvstudier = 85 timer
Eksamensforberedelse og eksamen = 25 timer
I alt 135 timer.
Deltagerforudsætninger
Økonomistyringsfagene på 4. og 6. semester på HA samt gerne Managerial Accounting 1

Deltagere:
Modul 8B er beregnet for de studerende, der ønsker at have ”Managerial Accounting 2” som
et valgfag.

Modulaktiviteter (kursusgange med videre)
Lektionsplan:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introduktion til oprindelig ABC
Design af en ABC model – her en strategisk ABC model
ABC i kundedimensionen & consumption vs. spending model
Forskellige modeller for lønsomhedsanalyse & forskel mellem danske grundregnskaber og ABC
ABC vs. driftsøkonomi
Time Driven ABC, TDABC
Errors in ABC – how to measure?
Gæsteforelæsning

Yderligere informationer og litteraturliste kan tilgås via moodle.
Eksamen
Der afholdes mundtlig, individuel eksamen i modul 8B, med intern censur.
Eksamen afholdes umiddelbart efter endt undervisning, og den endelige eksamensplan kan
tilgås via 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.

Side 3
Udarbejdet august 2017
Niels Sandalgaard

