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Kursens mål
Kursens syfte är att studenten ska nå fördjupade kunskaper i internationell redovisning.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
1. visa kunskap och förståelse inom området internationell redovisning, dels avseende 
överblick över området och aktuell forskning, dels avseende fördjupade kunskaper inom vissa 
delar av området
 
Färdighet och förmåga
2. visa förmåga att kritiskt tolka, analysera och diskutera komplexa företeelser, 
frågeställningar och situationer inom området internationell redovisning
3. visa förmåga att genom tillämpning av relevanta metoder söka, samla in, värdera och 
kritiskt tolka information inom området internationell redovisning
4. visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och 
den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i enlighet med akademiska krav 
på innehåll, språk och form
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
5. diskutera vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av relevans för internationell 
redovisning
6. visa förmåga att kritiskt diskutera och bedöma företeelser, frågeställningar och situationer 
av relevans för området internationell redovisning

Behörighetskrav
Kandidatexamen om 180 högskolepoäng med 90 högskolepoäng i huvudområdet 
företagsekonomi eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom salstentamen (lärandemål 1-2, 5-6) och inlämningsuppgift(er) med 
individuell muntlig presentation vid seminarium (lärandemål 1-6). Närmare anvisningar, 
betygskriterier, och tidplan för samtliga bedömningsmoment för ordinarie examination samt 
omprövning delges studenterna skriftligt i kurs-PM vid kursens start.
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Kursens innehåll
Kursen innehåller teoretiska teman som behandlar skillnader i internationell redovisning och 
aktuella frågor inom internredovisning och ekonomistyrning. Vetenskapliga, samhälleliga 
och etiska aspekter av relevans för internationell redovisning diskuteras under kursen.

Övriga föreskrifter
Betygskala: F/Fx/E/D/C/B/A - Otillräckligt, Otillräckligt - ytterligare prestationer krävs innan 
betyg kan ges, Tillräckligt, Tillfredsställande, Bra, Mycket bra, Utmärkt
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Avancerad nivå

Successiv fördjupning
A1N  - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Företagsekonomi
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