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YH-KURSPLAN
Affärssystem och IT-stöd, 20 yrkeshögskolepoäng
 

ERP and IT Support, 20 HVE credit points 

 

Syfte
Kursen ger den studerande förståelse för och kunskap om olika affärssystems möjligheter och
begränsningar i ett företag och dess uppbyggnad, användningsområde och koppling till huvudprocesserna
i en organisation.
 

Läranderesultat 
Efter genomgången kurs ska den studerande:

kunna värdera nyttan med olika affärssystem
ha kunskap om de ekonomisystem som hanterar företagets ekonomi
kunna använda verktyg för kalkylering, planering, rapportering och uppföljning
ha kunskaper i de IT-system som används för att följa upp entrepenadprojekt
förstå hur IT-system används för att stödja processen från anbudsräkning till fakturering.

 

Innehåll 
- affärssystem
- ekonomisystem
- verktyg för kalkylering, planering, rapportering och uppföljning
- IT-system
 

Undervisningsformer 
Den studerande genomför, enskilt och i grupp, arbeten inom kursen i enlighet med lärandemålen.
 

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt slutbetyg från Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordons- och
transportprogrammet eller Teknikprogrammet eller motsvarande. Dessutom krävs arbetslivserfarenhet
från bygg- och anläggningsbranschen motsvarande minst 2 års heltidsarbete (eller motsvarande
kunskaper).
 

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).
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Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

 

Betygskriterier
- För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens lärandemål.
- För betyget Väl godkänd ska den studerande utöver kraven för Godkänd kunna analysera och dra
slutsatser av sitt eget arbete samt föreslå förbättringsåtgärder och motivera sina ställningstaganden.
 

Kurslitteratur
Meddelas före kursstart.

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Tentamen och
inlämningsuppgifter

20 yhp IG/G/VG
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