UTBILDNINGSPLAN
för
Civilekonomprogrammet
Företagsekonomisk inriktning
240 högskolepoäng

Start ht 2007

Fastställd 2007-06-01

Examensbenämning
Civilekonomexamen 240 hp
Master of Science in Business and Economics 240 credits
Programbeskrivning
Civilekonomprogrammet är ett 4-årigt program och omfattar 240 hp. Programmet leder fram
till en yrkesexamen.
För att uppfylla programmets krav med företagsekonomi som huvudområde i examen ska
studenterna läsa företagsekonomi 135 hp varav 45 hp på avancerad nivå (inklusive 30 hp
examensarbete), nationalekonomi 30 hp, handelsrätt 15 hp, statistik 15 hp, 30 hp valbara kurser
samt ytterligare 15 hp på avancerad nivå.
Eftersom Internationella Handelshögskolan har stark internationell prägel förväntas studenterna
studera en till två terminer vid något av våra partneruniversitet. De valbara kurserna eller
partneruniversitets måste väljas så att kraven för att få ut examen uppfylls. Huvuddelen av
kurserna ges på engelska, men några kurser ges på svenska.
Språk Svenska
Förkunskapskrav
Ma C
Sh A
En B
Sv B
Lärandemål
För civilekonomexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för
kvalificerat och självständigt arbete inom ekonomiområdet.
Kunskap och förståelse

För civilekonomexamen skall studenten
- visa kunskap om det valda ekonomiområdets vetenskapliga grund och beprövade
erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
- visa såväl brett kunnande inom det ekonomiska området som väsentligt fördjupade
kunskaper inom vissa delar av det valda ekonomiområdet
- visa fördjupad kunskap om teori och metod inom det valda ekonomiområdet, och
- visa kunskap om relevanta nationella och internationella regelsystem av betydelse för
det valda ekonomiområdet.

2

Färdighet och förmåga

För civilekonomexamen skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap samt att med ekonomiska perspektiv analysera,
bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera ekonomiska frågeställningar
samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom
givna tidsramar
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser i
dialog med olika grupper i såväl nationella som internationella sammanhang, och
- visa sådan färdighet som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller
arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

För civilekonomexamen skall studenten
- visa förmåga att inom det valda ekonomiområdet göra bedömningar med hänsyn till
relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor såsom de mänskliga rättigheterna och
etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och
utvecklingsarbete
- visa insikt i ledarskapets betydelse och dess utövning
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare
- kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.
Årskurs 1
Läsperiod 1

Läsperiod 2

Läsperiod 3

Läsperiod 4

Affärsredovisning
(JAFA17) 7,5 hp

Ekonomistyrning
(JKRA17) 7,5 hp

Finansiell
planering
(JFNB17) 7,5
hp

Marketing
Management
(JMMB17) 7,5
hp

Entrepreneurship
and Business
Planning
(JBPA17) 7,5 hp

Microeconomic
principles
(JMIA17) 7,5 hp

Macroeconomic
Principles
(JMPA17) 7,5
hp

Organization
and
Leadership
(JORA17)
7,5 hp

Årskurs 2
Läsperiod 1
Business statistics
1 (JBSA17) 7,5
hp
Intermediate
Microeconomic
Theory (JMIB17)
7,5 hp

Läsperiod 2
Business
statistics 2
(JB2A17) 7,5
hp
Strategy and
Technology
(JSTB17)

Läsperiod 3

Läsperiod 4

Externredovisning
(JERC17) 7,5 hp

Business
Ethics
(JBEB17) 7,5
hp

Handelsrättslig översiktskurs (JHRA17)
15 hp

7,5 hp

Årskurs 3
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Läsperiod 1

Läsperiod 2

Läsperiod 3

Läsperiod 4

Valbara kurser/Utlandsstudier 60 hp
22.5 hp företagsekonomi G2F samt 7,5 hp nationalekonomi G1N
(samt för Revisorer Handelsrätt 16-30 hp samt Skatterätt 15 hp)

Årskurs 4
Läsperiod 1

Läsperiod 2

Läsperiod 3

Redovisning/ Financial Accounting
track A1N 30 hp

•
•

Corporate Finance track A1N 30 hp

•

Controller track A1N 30 hp

Läsperiod 4

Examensarbete A2E 30 hp

Marknadsföring/Marketing track A1N
30 hp

•

Finansiell Ekonomi/ Financial
Economics track A1N 30 hp
•

Studentinflytande
Under och efter programmet sker en uppföljning av utbildningen. Uppföljningens främsta syfte
är att bidraga till förbättringar av utbildningen. I denna process tar studenternas representanter
och JSA en aktiv roll. Utvärderingen sker på två nivåer, dels på programnivå och dels på
kursnivå.
Programnivå
På programnivå väljer studenterna sina egna representanter för att företräda den specifika
programinriktningen. Studentrepresentanterna tillsammans med programledarna träffas på
regelbunden basis för att diskutera kurser och progressionen i programmet.
Kursnivå
På kursnivå träffas studentrepresentanterna och kursansvarig strax efter att kursen har startat.
Anledningen till det är att försäkra sig om att kursen fungerar bra samt ha möjlighet att kunna
genomföra mindre förändringar. Efter avslutad kurs genomför alla studenter en kursutvärdering
och programutvecklarna studerar resultatet och för vidare informationen till kursansvarig och
programledare.
Betygssättning
För att bli godkänd på en kurs måste studenten uppfylla kurskraven. Examination utförs genom
skriftlig examination, muntlig examination eller genom inlämningsuppgifter.
Inom en och samma kurs kan en eller flera examinationsmetoder förekomma. Studenten
erbjuds minst tre examinationstillfällen per examinerade moment och år.
Högskolan är inte skyldig att erbjuda en student som erhålligt lägst betyget Godkänd på kurs
fler examinationstillfällen. Obligatoriska workshops kan förekomma inom ramen för kurs.
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Alla kurser betygsätts. Studenten erhåller två betyg: enligt det svenska betygssystemet med
betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U) samt enligt ECTS-systemet där
betygen A-E samtliga utgör nivå godkänd samt betyget FX som motsvarar underkänd.
Före vissa workshops och obligatoriska uppgifter kan det förekomma att endast betygen G och
U ges och eller C och FX enligt ECTS-systemet.
Examen
Civilekonomexamen 240 hp, Företagsekonomisk inriktning, ska innehålla 135 hp
företagsekonomi varav 45 hp på avancerad nivå (inklusive examensarbetet på 30 hp), 30 hp
nationalekonomi, minst 15 hp i vardera statistik och handelsrätt, 30 hp valbara kurser samt
ytterligare 15 hp på avancerad nivå.
För att uppfylla huvudämneskravet i företagsekonomi ska examen innehålla 4 kurser med
följande inriktning:
Finans 7,5 hp
Redovisning 7,5 hp
Marknadsföring 7,5 hp
Organisation 7,5 hp
För att uppfylla kravet inom respektive inriktning ska examen innehålla följande kurser:
Redovisning/ Financial Accounting track 30 hp
Avancerad Externredovisning i onoterade företag, 7,5 hp (JAER20)
Accounting Theory, 7,5 hp (JATD29)
Valbara 15 hp från följande kurser:
Internationell Skatterätt för ekonomer, 7,5 hp (JICR20)
Internationell Skatterätt för ekonomer, 15 hp (JISC20)
Enterprise Systems- Control and Audit, 7,5 hp (JESR20)
Advanced Portfolio Management, 7,5 hp (JAPR20)
Corporate Governance, 7,5 hp (JCGR20)
Controller track 30 hp
Avancerad Externredovisning i onoterade företag, 7,5 hp (JAER20)
Advanced Management Accounting and Control, 7,5 hp (JAMR20)
Valbara 15 hp från följande kurser:
Internationell Skatterätt för ekonomer, 7,5 hp (JICR20)
Internationell Skatterätt för ekonomer, 15 hp (JISC20)
Enterprise Systems- Control and Audit, 7,5 hp (JESR20)
Advanced Portfolio Management, 7,5 hp (JAPR20)
Corporate Governance, 7,5 hp (JCGR20)
Control Management, 7,5 hp (JCMR20)
Corporate Finance track 30 hp
Avancerad Externredovisning i onoterade företag, 7,5 hp (JAER20)
Finance and Investment Valuation, 7,5 hp (JFID28)
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Valbara 15 hp från följande kurser:
Internationell Skatterätt för ekonomer, 7,5 hp (JICR20)
Internationell Skatterätt för ekonomer, 15 hp (JISC20)
Enterprise Systems- Control and Audit, 7,5 hp (JESR20)
Advanced Portfolio Management, 7,5 hp (JAPR20)
Corporate Governance, 7,5 hp (JCGR20)
Banking and Corporate Finance, 7,5 hp (JBCD29)
Marknadsföring/Marketing track 30 hp
Consumer Behavior, 7,5 hp (JCBD20)
Retailing, 7,5 hp (JRMR20)
Marketing Research, 7,5 hp (JMPR20)
Market Communication in a Digital World, 7,5 hp (JMCR20)
Finansiell Ekonomi/ Financial Economics track 30 hp
Finance and Investment Valuation, 7,5 hp (JFID28)
Advanced Portfolio Management, 7,5 hp (JAPR20)
Advanced Security Markets and Financial Contracts , 7,5 hp (JSED27)
För att erhålla Civilekonomexamen måste studenten ha varit registrerad på
Civilekonomprogrammet, 240 hp.
Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär.
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