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Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Kunskap och förståelse:
- förklara grundläggande begrepp inom bokföring och redovisning
- förklara grundläggande begrepp inom budgetering och kalkylering
- förklara grundläggande begrepp inom marknadsföring och personlig försäljning
- redogöra för sambandet mellan marknadsplanering, budgetering och redovisning
 
Färdigheter och förmåga:
- självständigt bokföra de vanligast förekommande affärshändelserna för en verksamhet inom
idrotts- och hälsosektorn
- självständigt upprätta en budget för en delverksamhet inom idrotts- och hälsosektorn
- i grupp upprätta en enklare marknadsplan för en verksamhet inom idrotts- och hälsosektorn
 
Värderingsförmåga och förhållningsätt:
- självständigt skriftligen samt i grupp diskutera och reflektera kring väsentliga
marknadsföringsfrågor inom idrotts- och hälsosektorn
- värdera och reflektera över idrotts- och hälsosektorns eventuella unika drag i förhållande till
andra sektorer/företagsekonomiska verksamheter.



Sida 2 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Kursens innehåll I kursen behandlas företagsekonomiska begrepp såsom budgetering, intäkter, kostnader,
redovisning, bokslut, marknadsplan och personlig försäljning. Stor vikt läggs vid att belysa
samband mellan begreppen och deras betydelse  för verksamheter inom idrotts- och
hälsosektorn.

Undervisning Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar och
handledning.

Förkunskaper Grundläggande behörighet

Examinationsform Tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar samt examinerande
seminarier.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Moment 
0010   Inlämningsuppgift 0 hp Betyg: UG

0020   Skriftlig inlämningsuppgift 3,5 hp Betyg: UG

0030   Tentamen 4 hp Betyg: UG

0040   Sammanvägd examination 0 hp Betyg: AF


