Utbildningsplan Dnr G 2018/512

HANDELSHÖGSKOLAN

Ekonomie kandidatprogram, 180 högskolepoäng
Bachelor's Programme in Business and Economics, 180 credits
Programkod: S1EKA
Grundnivå / First cycle

1. Fastställande
Utbildningsplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsstyrelse 2018-09-26 (G 2018/512)
och senast reviderad av Dekan vid fakulteten 2018-12-12 (G 2018/512). Den reviderade
utbildningsplanen gäller från och med 2019-09-02, höstterminen 2019.
Ansvarig institution/motsvarande: Företagsekonomiska institutionen
Medverkande institution/er:
Institutionen för nationalekonomi med statistik
Juridiska institutionen
Institutionen för ekonomi och samhälle

2. Syfte
Syftet med programmet är att utbilda ekonomer, som genom kvalificerade kunskaper,
färdigheter och förhållningssätt är väl förberedda för ett framtida yrkesliv inom näringsliv och
förvaltning. Programmet förbereder även för fortsatta studier på avancerad nivå inom
ekonomiområdet.

3. Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet och Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A eller Engelska 6,
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4).
Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan.

4. Examen och huvudområde
Utbildningen leder till Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet Finansiell ekonomi
(Degree of Bachelor of Science with a major in Financial Economics).
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Utbildningen leder till Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet Företagsekonomi
(Degree of Bachelor of Science with a major in Business Administration).
Utbildningen leder till Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet Nationalekonomi
(Degree of Bachelor of Science with a major in Economics).

5. Mål
För ekonomie kandidatexamen ska studenten, utöver de mål som anges i Högskolelagen (SFS
1992:1434) för utbildning på grundnivå, uppnå följande mål enligt Högskoleförordningen (SFS
1993:100):
Generella mål för kandidatexamen
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen ska studenten
●

visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om
områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området,
fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen ska studenten
●

●

●

●

visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra
uppgifter inom givna tidsramar,
visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem
och lösningar i dialog med olika grupper, och
visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som
utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen ska studenten
●

●

●

visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används,
och
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens.

Lokala mål
Utöver de mål som anges i lag och förordning har programmet två lokala mål:
●

visa förmåga att tillämpa metoder och verktyg från ekonomiområdet för att hantera
hållbarhetsrelaterade samhällsutmaningar, och

(S1EKA) Ekonomie kandidatprogram, 180 högskolepoäng / Bachelor's Programme in Business and Economics,
180 credits
Grundnivå / First cycle

3/4
●

visa förmåga att göra etiska bedömningar samt förmåga att resonera kring olika etiska
perspektiv i möjliga framtida yrkesroller.

Hållbarhetsmärkning
Programmet är hållbarhetsrelaterat, vilket innebär att minst ett av programmets mål tydligt
visar att programmets innehåll uppfyller minst ett av Göteborgs universitets fastställda kriterier
för hållbarhetsmärkning.

6. Innehåll och upplägg
Programmets upplägg
De tre första terminerna är obligatoriska för samtliga studenter. Under detta skede läggs
grunden för utbildningen. Här ingår grundkurser i företagsekonomi (1-30 hp), nationalekonomi
(1-30 hp), statistik (1-15 hp) och juridik (1-15 hp).
Inför termin 4 väljer studenten huvudområde enligt fastställda ansökningsrutiner. Valbara
huvudområden är företagsekonomi, nationalekonomi och finansiell ekonomi. På termin 4 läses
fortsättningsnivån inom valt område (30 hp). Fortsättningskurs inom valt huvudområde är
obligatorisk.
Under termin 5 kan studenter välja utbytesstudier, till exempel vid något av Handelshögskolans
partneruniversitet. Studenter med företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudområde
läser valfria kurser (30 hp) och kan därmed välja att bredda eller fördjupa studierna. Studenter
med huvudområde finansiell ekonomi läser kurser motsvarande minst 15 hp inom
finansområdet och 15 hp valbara inom finansiell ekonomi, företagsekonomi och/eller
nationalekonomi.
Under programmets termin 6 läses en fördjupningsinriktning (30 hp) inom huvudområdet
(företagsekonomi, nationalekonomi respektive finansiell ekonomi) vilken inkluderar en
kandidatuppsats (15 hp). Fördjupningskurs inklusive kandidatuppsats inom valt huvudområde
är obligatorisk.
Undervisningsspråk
Svenska och engelska
Kursernas undervisningsspråk framgår av kursplan. Under termin 1-3 ges kurserna i huvudsak
på svenska och under termin 4-6 ges kurserna i hög utsträckning på engelska.
Se även bilaga. Bilaga 1 Kurser.

7. Platsgaranti
Student som antagits till programmet, söker och tackar ja till kurser i tid, och i föreskriven takt
följer utbildningsprogrammet har generell platsgaranti till samtliga obligatoriska kurser i
programmet.
För studenter med företagsekonomi och nationalekonomi som huvudområde som väljer att läsa
de valfria kurser som erbjuds vid Handelshögskolan under termin 5 gäller begränsad
platsgaranti. För studenter med finansiell ekonomi som huvudområde som väljer att läsa på
Handelshögskolan under termin 5 gäller generell platsgaranti.
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För tillträde till studier på termin 6 gäller de förkunskapskrav som specificeras i respektive
kursplan. Om fler studenter söker en viss specialisering inom huvudområdet än vad det finns
platser kommer urval att göras. Här gäller begränsad platsgaranti.

8. Övrigt
Uppföljning och utvärdering av programmet sker i enlighet med gällande Policy för
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Göteborgs universitet.
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Bilaga 1 Kurser
S1EKA Ekonomie kandidatprogram
Termin 1-3, samtliga inriktningar
Huvudområde/ämne

Företagsekonomi
Introduktion till ekonomi
Introduktion till redovisning
Externredovisning
Ekonomistyrning
Marknadsföring
Ledning och organisation
Företagsekonomi i praktiken
Nationalekonomi
Introduktion till ekonomi
Makroekonomi
Mikroekonomi
Finansiell ekonomi
Internationell ekonomi
Nationalekonomi i praktiken
Statistik
Statistik 1a
Statistik 1b
Juridik
Introduktion till handelsrätt
Handelsrätt
Introduktion till skatterätt

Antal högskolepoäng

2 hp, varav 1 hp företagsekonomi
2 hp
6 hp
6 hp
6 hp
6 hp
3 hp
30 hp företagsekonomi
2 hp, varav 1 hp nationalekonomi
6 hp
6 hp
6 hp
5 hp
6 hp
30 hp nationalekonomi
8 hp
7 hp
15 hp statistik
3 hp
7 hp
5 hp
15 hp juridik

Termin 4-6, fördelat på de tre olika inriktningarna företagsekonomi, nationalekonomi
samt finansiell ekonomi
För studier på termin 4 krävs att minst 60 hp av kurserna på de inledande tre terminerna är godkända
vid terminsstart.
Företagsekonomi
Termin Kurser
4
5
6

Fortsättningskurs i företagsekonomi
Valfria kurser
Fördjupningskurs i företagsekonomi

Antal högskole- Huvudområde
poäng
30 hp
Företagsekonomi
30 hp
30 hp
Företagsekonomi

Exempel på valbara inriktningar:
1

Marknadsföring
Redovisning
Industrial and Financial Management
Management
International Business
Corporate Sustainability

30 hp
30 hp
30 hp
30 hp
30 hp
30 hp

Självständigt arbete (15 hp) i huvudområdet företagsekonomi
ingår i de valbara inriktningarna ovan.

Nationalekonomi
Termin

Kurser

4
5
6

Fortsättningskurs i nationalekonomi
Valfria kurser
Fördjupningskurs i nationalekonomi

Antal högskolepoäng
30 hp
30 hp
30 hp

Huvudområde
Nationalekonomi
Nationalekonomi

Självständigt arbete (15 hp) i huvudområdet nationalekonomi
ingår i fördjupningskursen.

Finansiell ekonomi
Termin

Kurs

4
5

Fortsättningskurs 1 i finansiell ekonomi
Fortsättningskurs 2 i finansiell ekonomi

6

Antal högskolepoäng
30 hp
15 hp

Huvudområde
Finansiell ekonomi
Finansiell ekonomi

Valbara kurser
Finansiell ekonomi, företagsekonomi och/eller
nationalekonomi

15 hp

(Finansiell ekonomi)

Fördjupningskurs i finansiell ekonomi

30 hp

Finansiell ekonomi

Självständigt arbete (15 hp) i huvudområdet finansiell ekonomi
ingår i fördjupningskursen.

Termin 5 innehåller en obligatorisk kurs i finansiell ekonomi (15 hp) och det är obligatoriskt att läsa
ytterligare 15 hp i finansiell ekonomi, företagsekonomi och/eller nationalekonomi. Vid
Handelshögskolan erbjuds vanligen en kurs om 15 hp i företagsekonomi. För den kurs som erbjuds
gäller platsgaranti.
Studenter som läser färre än 30 hp inom finansiell ekonomi på termin 5 uppnår kraven om 90 hp inom
huvudområdet genom att kurserna i externredovisning, mikroekonomi och finansiell ekonomi på
termin 1-3 klassificeras som finansiell ekonomi.
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