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Type og sprog
Modulet er et valgfag.
Modulet er baseret på forelæsninger, og der anvendes summemøder, gruppediskussioner
og plenumdiskussioner i undervisningen. Der må også påregnes oplæg i plenum og gruppearbejde.
Undervisningen foregår på dansk. Dog er litteraturen på engelsk.
Mål
Formålet med modulet er, at give de studerende en bred teoretisk og forskningsorienteret
indsigt i videregående budgetteringsteori, samt en dybere indsigt i forskellige teoretiske perspektiver inden for budgetteringsforskningen.
Efter modul 13 er det målet, at den studerende har opnået følgende:
Viden
 beskrive centrale problemstillinger indenfor videregående budgetteringsteori
 kende forskel på og kunne sammenligne forskellige teoretiske perspektiver indenfor budgettering
Færdigheder
 kunne designe budgetteringssystemer som tager højde for virksomhedsspecifikke
forhold
 forstå hvorledes motivation og ledelseskompensation hænger sammen
 diskutere hvorledes budgettering påvirker mennesker og samfund ud fra forskellige teoretiske retninger, herunder sociologi, psykologi og dent normative økonomiske paradigme

Kompetencer
 kunne analysere budgetteringssystemer med henblik på at foreslå forbedringer og
konkrete løsningsforslag under hensyntagen til de virksomhedsspecifikke forhold,
samt hvorledes disse påvirker medarbejdere, samarbejdsvirksomheder og samfund

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre
Faget fokuserer på videregående budgetteringsteoretiske problemstillinger herunder at den
studerende kan anvende forskellige teoretiske perspektiver til at analysere konkrete budgetteringsproblemstillinger. Faget vil fokusere på budgetteringsteoretiske problemstillinger inden
for det økonomiske, psykologiske og sociologiske perspektiv.
Faget bygger videre på moduler fra uddannelsens1. og 2. semester.

Omfang og forventet arbejdsindsats
Fagets estimerede tidsforbrug:
Forelæsning og øvelser = 21 timer
Forberedelse til undervisning/øvelser og selvstudier = 89 timer
Eksamensforberedelse og eksamen = 25 timer
I alt 135 timer.
Deltagerforudsætninger
Faget ”strategisk styring” på uddannelsens 1. semester, ”capital budgeting” på uddannelsens
2. semester eller tilsvarende samt økonomistyringsfagene på 4. og 6. semester på HA.

Modulaktiviteter (kursusgange med videre)


Overblik over forskning i faget (Jesper C. Sort)



Målstyring og budgetadfærd (Jesper C. Sort)



Budgetlægning og opfølgning (Thomas Borup Kristensen)



Omkostninger i budgettering, AAB og TD-ABC/B (Thomas Borup Kristensen)



Likviditetsbudgettering og finansieringsbudgetter (Thomas Borup Kristensen)



Langtids-budgetter ud fra et ”sustainable growth perspective” (Thomas Borup Kristensen)
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Yderligere informationer samt litteraturliste findes i Moodle.
Eksamen
Der afholdes mundtlig, individuel eksamen i modul 13, med intern censur.
Det tilstræbes at lægge eksamen umiddelbart efter endt undervisning, således at den studerende kan udnytte viden herfra i projektarbejdet.

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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