
KURSPLAN

Kurskod: PEH200

Personalekonomi II - Human Resource Management, Nät, 15 hp
Human Resource Accounting II - Human Resource Management, Web-based, 15 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2019-06-17
Beslutande: Institutionen för Ekonomi och IT
Gäller från: H19
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studentern kunna:

Kunskap och förståelse
1. redogöra för hur personal som resurs kan redovisas i ekonomisk rapportering
2. redogöra för och motivera varför organisationer bör ha goda HRM-praktiker och god 
arbetsmiljö

Färdighet och förmåga
3. utifrån lagar, föreskrifter, beräkningar och teori forma en strategi för hur organisationer 
kan arbeta förebyggande med arbetsmiljö
4. utföra personalekonomiska beräkningar på värdet av arbetsmiljöinsatser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
5. genom kritiskt förhållningssätt identifiera och värdera förutsättningar och effekter av 
personalekonomiska processer och beslut.

Behörighetskrav
Personalekonomi I, 15 högskolepoäng eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
Individuell skriftlig inlämningsuppgift (lärandemål 1-2) 3 hp och skriftligt projektarbete 
(lärandemål 2-5) 12 hp.
Närmare anvisningar, betygskriterier och tidplan för samtliga bedömningsmoment för 
ordinarie examination samt omprövning delges studenterna skriftligt i kurs-PM vid kursens 
start.

Kursens innehåll
Ämnesområdet företagsekonomi behandlar modeller och metoder för hur organisationer kan 
uppnå för verksamheten uppställda mål både avseende det interna arbetet och gentemot det 
omgivande samhället. Personalekonomi handlar om att hushålla med mänskliga resurser för 
att därmed uppnå mer lönsamma och effektiva organisationer. I kursen Personalekonomi II - 
Human Resource Management, Nät, 15 hp ingår följande teman: ekonomisk redovisning av 
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personal som resurs, HRM-praktik, samt arbetsmiljö relaterat till strategi, lagstiftning och 
personalekonomiska beräkningar. Kursen examineras med individuella skriftliga 
inlämningsuppgifter och ett skriftligt projektarbete. Kurslitteratur och undervisning på 
engelska kan förekomma. Kursen är helt nätbaserad vilket innebär att streamade/filmade 
föreläsningar och seminarier tillhandahålls via högskolans lärplattform. För att kunna delta i 
kursen krävs tillgång till dator med internetuppkoppling samt webbkamera och headset. 
Kommunikation med lärare och studiekamrater sker främst via lärplattformen samt via 
nätmöten, chatt, e-post och liknande system.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Komplettering: En studerande som inte helt uppfyller lärandemålen för en examination (ej 
salstentamen) men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges 
möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt 
betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de 
lärandemål som inte uppnåtts av den studerande och ska äga rum inom två veckor efter att 
den studerande meddelats examinationsresultatet och före nästa examinationstillfälle.

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.

Överlappar annan kurs
PEK201

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Företagsekonomi
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