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KURSADMINISTRATION: Angelica Selin
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Om du avbryter dina studier inom tre veckor från kursens startvecka, s.k. tidigt avbrott,
ska du anmäla detta i Studentportalen. Om du avbryter senare än tre veckor anmäler du
det till kursadministrationen.

KOM IGÅNG MED STUDIERNA!
Mer information på www.hig.se/nystudent

Nya studenter kan hämta datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast ca två
veckor före teminstart. Datorkontot ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.

Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se

På lärplattformen Blackboard hittar du kursmaterial. Logga in i Blackboard via
Studentportalen, sök fram din kurs och skriv in/enrolla dig i kursen.
Kurs-ID i Bb
Access-kod

VT16_21121
Eventuell accesskod skickas ut via e-post

Bra att veta om tentamen
Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i
Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig i KronoX senast 10 dagar före
tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av
plats. Du som vill skriva tentamen på annan ort måste ansöka om detta. Ansökan ska
vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen. Läs mer på www.hig.se/tentamen
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VÄLKOMMEN TILL KURSSTART
Välkommen till kursstart måndagen den 9/5, kl. 09.00-12:00 i Valhall, 41204. Jag ser med stort
intresse och engagemang fram emot att få möta er och guida er genom denna kurs i ekonomi och
verksamhetsstyrning. Vi kommer att behandla grundläggande begrepp och modeller inom främst
traditionell verksamhetsstyrning. De centrala begreppen är budgetering, produktkalkylering och
investeringskalkylering.
Examinationsmomenten i denna kurs är:
- Inlämningsuppgift i budget.
- Inlämningsuppgift i presationsmätning.
- Inlämningsuppgift i vetenskapsteori.
- Skriftlig tentamen
Föreslår att ni i god tid införskaffar kurslitteraturen.
Kurslitteratur Andersson, G., (senaste upplagan). Ekonomistyrning - Beslut och handling.
Studentlitteratur.
sidor: ca 510
Andersson, G., (senaste upplagan). Ekonomistyrning - Beslut och handling, Övningsbok.
Studentlitteratur. sidor: ca 245
Sohlberg, P. & Sohlberg, B-M., Kunskapens former - vetenskapsteori och forskningsmetod.
Liber. sidor: ca 270
Vetenskapliga artiklar inom området, max 50 sidor.
Övrigt material kan tillkomma om max 100 sidor.
Vi ses 9:e maj!
Med vänlig hälsning,

Erika Persson

