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Mål Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse:
-förklara metoder, begrepp och modeller inom personalekonomiområdet
-redogöra för personalekonomins betydelse och samband med redovisning och
ekonomistyrning
-beskriva begrepp hållbarhet och samband mellan social hållbarhet och personalekonomi.
 
Färdigheter och förmåga:
-upprätta, värdera och kritiskt tolka personalrelaterad information i redovisningsrapporter,
ekonomiska rapporter och personalekonomiska rapporter
-söka, samla, värdera och kritiskt tolka information för att upprätta och analysera
personalekonomiska kalkyler och investeringskalkyler
-använda datorbaserade kalkylprogram för att upprätta kalkyler
-utföra och rapportera en empirisk studie i samarbete med kontaktorganisation.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
-värdera och jämföra personalekonomiska kalkylers användbarhet, styrkor och svagheter.

Kursens innehåll I kursen behandlas fördjupade begrepp och modeller i första hand inom personalekonomi,
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ekonomistyrning och redovisning. Centrala begrepp är rekrytering, kompetensutveckling,
personalomsättning, sjukfrånvaro, arbetsmiljö och rehabilitering.

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

Förkunskaper Företagsekonomi för personalvetare A, 15hp eller Externredovisning A, 7,5hp och Ekonomi-
och verksamhetsstyrning A, 7,5hp

Examinationsform Tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar samt seminarier.

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Personalekonomi 7,5 hp Betyg: AF


