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PROGRAMNÄMNDENS BESKED:

FÖRSLAGET I DETALJ:

Under rubriken ”Mål” vill jag att följande mål: ”Kunna bedöma vad som kommer att skapa värde på en
marknad, och hur handlandet i en organisation kan påverkas genom olika styrnings- och
informationssystem.” ersätts med den här formuleringen: ” Kunna bedöma hur handlandet i en
organisation kan påverkas genom olika styrning- och informationssystem.” Anledningen är att kursen
inte längre behandlar externa aspekter i samma utsträckning som tidigare. En mer internt orienterad
målformulering är därför nödvändig.
Under rubriken ”Organisation” står det följande:
”Den här kursen är ett samarbete mellan ämnesområdena ekonomiska informationssystem och
företagsekonomi. Kursen behandlar hur ekonomiska styrsystem bör utformas och användas för att
formulera och implementera strategier. Kursen tar upp flera centrala teman (se under kursinnehåll).
Varje tema inleds med en föreläsning och därefter ska studenterna tillämpa de erhållna kunskaperna
i ett praktikfall.”
Med anledning av att vissa förändringar skett i kursens upplägg vill jag att det istället står:
”Kursen behandlar hur ekonomiska styrsystem bör utformas och användas för att formulera och
implementera strategier. Kursen tar upp flera centrala teman (se under kursinnehåll). Dessa teman
behandlas vid föreläsningar, och i ett flertal fall ska studenterna tillämpa de erhållna kunskaperna i ett
praktikfall.”
På grund av det förändrade upplägget vill jag dessutom att följande tre punkter under ”Kursinnehåll”
stryks:
”Styrning av kunskapsorganisationer”
”Styrning av tillfälliga organisationer (portfölj, program och projekt)”
”Styrning av IT och styrning med IT”
Och att det i slutet av punktlistan läggs till två nya aspekter:
”Transferpriser”
“Social Return on Investment”
Jag vill dessutom att punkten ”Ägarstyrning och intern revision” ändras till ”Corporate governance,
intern kontroll och risk management”.

