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KURSENS INPLACERING I UTBILDNINGSSYSTEMET
Kursen är en fristående kurs i Informatik på A-nivå.
SÄRSKILDA FÖRKUNSKAPER
Grundläggande behörighet
KURSENS SYFTE OCH MÅL
Kursens mål är att visa på en helhetsbild av affärssystemets uppbyggnad och funktioner. Kursen ger en
introduktion till affärssystem och syftar till att ge en förståelse för hur denna typ av system kan stödja företag i
dess verksamheter. För att få en bred förståelse för affärssystem och de aktörer som finns inom området har
kursen en stark koppling till näringslivet i form av gästföreläsningar av systemkonsulter och representanter
från affärsdrivande företag. Kursen syftar också till att ge studenten grundläggande färdigheter i de mest
vanligt förekommande modulerna i ett affärssystem.
KURSENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
- Grundläggande begrepp och koncept
- IT-investeringar ur ett historiskt perspektiv
- Affärsnyttan med ERP
- Affärssystemets uppbyggnad
- Aktörer på marknaden
- Verksamheter och processer
- Praktiska laborativa moment
UNDERVISNING OCH EXAMINATION
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och praktiska moment i ett större affärssystem.
Examinationen består av tentamen samt redovisning av obligatoriska uppgifter. Betyg på hel kurs ges i skala
U-VG.
KURSVÄRDERING
Efter avslutad kurs ansvarar studierektor för att studenterna ges möjlighet att göra en värdering av kursen.
Kursvärdering skall vara vägledande för utveckling och planering av kursen. Deltagande i kursvärdering sker
anonymt. Resultatet delges berörd studierektor, labledare, lärare och studenter. Därefter görs en summering av
resultat och åtgärder som rapporteras till sektionsstyrelsen.
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