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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, gruppearbejde og læsegruppe.
Undervisningen foregår på dansk. Dog er litteraturen på engelsk.
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.

Efter modul 14 er det målet, at den studerende har opnået følgende:
Viden
- kendskab til specialiserede emner inden for virksomhedens økonomistyring
Færdigheder
- teoretisk og praktisk at kunne redegøre for centrale dele af de modeller og teorier som belyses, samt på grundlag af disse at kunne undersøge relevante problemstillinger i praksis.

Kompetencer
- 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
Potentielle emner for faget:



















Økonomistyring med Activity Based Costing,
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),
Ledelse af Informationssystemer og IT-udvikling
Evaluering og evalueringsdesign
Feltstudier i økonomistyring
Økonomistyring med Excel
Projektstyring af IT implementering i relation til økonomistyring

Omfang og forventet arbejdsindsats
Fagets estimerede tidsforbrug:
Forelæsning og øvelser = 21 timer
Forberedelse til undervisning og selvstudier = 89 timer
Eksamensforberedelse = 25 timer
I alt 135 timer.
Eventuelt med flere øvelser
Deltagerforudsætninger
Bachelor

Modulaktiviteter (kursusgange med videre)
P.t. undervises der ikke i dette modul, hvorfor aktiviteterne ikke kan beskrives nærmere. Detaljer samt litteraturliste ved undervisning i fremtiden vil kunne tilgås via Moodle.
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Eksamen
Der afholdes mundtlig, individuel eksamen i modul 14, med ekstern 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.

Side 3
Udarbejdet august 2017
Niels Sandalgaard

