Modulbeskrivelse
Modul 9B: Økonomistyring i supply chains – Accounting in Supply Chains
5 ECTS
STADS kode: SBO700116K
Placering
2. semester
Modulansvarlig
Thomas Borup Kristensen
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.
Undervisningen foregår på dansk
Mål
Formålet med faget er at give den studerende en teoretisk og anvendelsesorienteret indsigt i
Supply Chain Management, samt i økonomistyringens rolle under hensyn til forskellige samarbejdsformer, inter-organisatoriske forretningsprocesser og -strategier på tværs af virksomheder i forsyningskæder og -netværk. Herudover har faget særligt fokus på omkostningsstrukturer i supply chains samt kunderelationer.
Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre
Centrale emner inden for økonomistyring i supply chains, herunder forskellige costing metoder samt interorganisatorisk økonomistyring.
Viden: Efter modul 9 er det målet, at den studerende har viden om:



Strategier og ledelsesformer samt udfordringer og muligheder i relation til Supply Chain
Management
Grundlæggende operations management og økonomistyring i procesorienterede og serieproducerede virksomheder
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Lean produktionsstrukturer og lean accounting
Interorganisatorisk økonomistyring, target costing, kaizen costing, value engineering
samt open books
Økonomisk valg af leverandører, økonomistyring i modulbaseret produktion
Strategic cost management
Kunderelationer

Færdigheder: Den studerende forventes teoretisk og praktisk at kunne redegøre for centrale
dele af de modeller og teorier som belyses, samt på grundlag af disse kunne analysere relevante problemstillinger i praksis og designe anvendelige løsninger.
Kompetencer: Den studerende skal være i stand til at







kunne designe økonomistyringsløsninger, som effektiviserer virksomhedens supply chain
kunne designe økonomistyringsløsninger, som tager højde for virksomhedsspecifikke
forhold
kunne analysere supply chain cases med henblik på at foreslå forbedringer og konkrete
økonomistyringsrelaterede løsningsforslag, der tager højde for de virksomhedsspecifikke
forhold
kravspecificere og opsætte performancemålinger i Supply Chains samt anvende disse til
beslutningsformål
analysere adfærdsmæssige konsekvenser af ”brug” økonomistyring
forstå supply chain filosofier som pakker til at skabe lønsomhed

Faget vil trække på de studerendes viden om strategi fra andre fag, samt deres viden om
ABC og grundlæggende økonomistyring.
Omfang og forventet arbejdsindsats
Fagets estimerede tidsforbrug:
Forelæsning = 29 timer
Forberedelse til undervisning og selvstudier = 81 timer
Eksamensforberedelse og eksamen = 25 timer
I alt 135 timer.
Deltagerforudsætninger
Økonomistyringsfagene på 4. og gerne 6. semester på HA (ikke obligatorisk) samt gerne
Strategisk Styring, Managerial Accounting 1 og 2 (ikke obligatorisk)

Deltagere:
Modul 9B er beregnet for de studerende, der ønsker at have ”Økonomistyring i supply
chains” som et valgfag.
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Modulaktiviteter (kursusgange med videre)
Lektion 1:
LEAN produktionsstyring , LEAN accounting (Thomas Borup Kristensen)
Lektion 2:
LEAN og lønsomhed. Økonomistyring og adfærd. Synergi (komplementaritet i supply chains)
samt økonomisk måling (Thomas Borup Kristensen)
Lektion 3:
Strategisk omkostningsanalyse (Poul Israelsen)
Lektion 4:
Indføring af LEAN ledelse – en case (gæsteforelæser Henrik Saabye)
Lektion 5:
Target costing & chained target costing (Poul Israelsen)
Lektion 6:
Total cost of ownership (Thomas Toldbod)
Lektion 7:
Økonomistyring I den kundeorienterede virksomhed (gæsteforelæser Morten Holm)
Lektion 8:
Måling af kunders økonomiske værdi (gæsteforelæser Morten Holm)
Lektion 9:
Styring af kunders økonomiske værdi (gæsteforelæser Morten Holm)

Yderligere informationer og litteraturliste kan tilgås via moodle.
Eksamen
Der afholdes mundtlig, individuel eksamen i modul 9B, med intern censur.
Eksamen afholdes i juni, 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.
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