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CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG
Programme for Business Administration and Economics,
120 points
Utbildningsprogrammet är inrättat av Forskningsnämnden den 14 december
1993. Utbildningsplanen är senast fastställd den 4 oktober 2005 av
fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap.
1
ALLMÄNT
Studenten erbjuds ett fritt studieprogram med inriktning mot
företagsekonomi eller nationalekonomi. Den rekommenderade studiegången
förbereder studenten för kvalificerat ekonomiskt och administrativt inriktat
arbete inom företag, kommuner, statliga myndigheter, revisions- och
konsultbyråer, banker, försäkrings- och finansbolag.
Civilekonomprogrammet omfattar 120 poäng, vilket motsvarar 3 års
heltidsstudier och leder fram till en kandidatexamen.
2

UTBILDNINGENS MÅL

2.1 Mål för grundläggande högskoleutbildning
Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver
kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom
området.
(1 kap. 9 § högskolelagen [HL])
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2.2 Mål för programmet
Utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § HL har Örebro universitet följande
mål för programmet.
Efter avslutad utbildning skall den studerande:
- ha förvärvat grundläggande kunskaper inom ämnena företagsekonomi
och nationalekonomi,
- ha utvecklat förmåga att självständigt identifiera, formulera och analysera
ekonomiska, marknads- och organisationsrelaterade problem, samt
- ha utvecklat förmåga att utreda, planera, administrera och leda
verksamhet inom olika ekonomiområden.
3

UTBILDNINGEN

3.1 Utbildningens huvudsakliga uppläggning och innehåll
Företagsekonomi och nationalekonomi utgör programmets huvudämnen.
Inom ramen för programmet skall studenten läsa 60 poäng ( A- till C-nivå) i
ett av huvudämnena, samt minst 20 poäng i det andra. Kurser omfattande
totalt 20 poäng är speciellt profilerade för programmet. De återstående
kurserna (upp till 120 poäng) väljs fritt ur universitetets kursutbud.
3.2 Rekommenderad studiegång
Programstudierna inleds med en grundläggande kurs i något av
huvudämnena. Därefter rekommenderas att studenten läser det andra ämnet
innan fördjupning sker på B-nivå i det ämne som skall utgöra utbildningens
huvudämne. För studenter som tänker sig en yrkeskarriär som revisor,
rekommenderas fördjupning inom kommersiell rätt och beskattningsrätt,
totalt motsvarande 20 p (se Revisorsnämnden). Huvudämnets C- nivå bör
läsas i slutet av utbildningen, då kurser på denna nivå underlättas av god
studievana samt fördjupade kunskaper i såväl huvudämne som andra ämnen.
År
1
2
3
NEK C
20 p

Poäng

120

Civilekonomprogrammet, 120 poäng
Företagsekonomi (FEK) A 20 p
Nationalekonomi (NEK) A 20 p
Tillämpad statistik A 10 p
Juridik för ekonomer A 10 p
FEK B 20 p alt. NEK B 20 p
Valfritt 20 p
FEK C
FEK C
FEK C
Organisation
Marknadsföring
Redovisning
20p
20p
20p och/eller
Finansiering
20p
120
120
120
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Företagsekonomi A, 20 poäng
Inom ramen för denna kurs behandlas företags verksamhet, förutsättningar
och problem. Syftet är att ge grundläggande färdigheter och kunskaper om
metoder och modeller för att beskriva verksamheter och hantera
företagsekonomiska problem inom områdena marknadsföring, organisation,
kostnads-, intäktsanalys, finansiering och redovisning.
Företagsekonomi B, 20 poäng
Inom ramen för denna kurs behandlas företags verksamhet, förutsättningar
och problem och syftet är att ge fördjupade färdigheter och kunskaper inom
marknadsföring, organisation, och ekonomistyrning. Utöver de
ämnesorienterade momenten behandlas utredningsmetodik, där särskild
tonvikt läggs vid olika metoder för insamling och analys av data i syfte att
ge fördjupade färdigheter i utredningsarbete.
Företagsekonomi C med inriktning mot organisation:
Management, 10 poäng
Inom ramen för denna kurs behandlas ledarskap, kultur och lärande med
utgångspunkt i organisationers möjligheter och problem i en föränderlig och
multikulturell miljö. Syftet är att ge fördjupade kunskaper om ledarskapets
förutsättningar i sådana miljöer.
Företagsekonomi C med inriktning mot marknadsföring:
Företaget och omvärlden, 10 poäng
Inom ramen för denna kurs behandlas företags kopplingar till förändringar i
omvärlden. Företag och organisationers strategiska beslut är också en viktig
del som problematiseras under kursen, samt hur företag analyserar sin
omvärld och fungerar och agerar i olika nätverk. Kursen behandlar vidare
hur företag använder sig av olika medier i marknadskommunikationen, både
för företagens interna och externa processer och med tonvikt på modern
marknadskommunikation.
Företagsekonomi C med inriktning mot finansiering:
Finansiering I och II, 10 poäng
Kursen behandlar finansiella marknader och instrument såsom aktier,
skuldebrev och valutor. Vidare behandlas portföljvalsteori och modeller för
kapitalmarknader med prissättning av finansiella instrument.
Ytterligare ett moment behandlar lånemarknader och derivat såsom
terminskontrakt optioner och swaps ur ett företags finansieringsperspektiv
Företagsekonomi C med inriktning mot redovisning:
Externredovisning i bolag och koncerner, 10 poäng
Inom ramen för denna kurs behandlas externredovisning ur redovisarens
perspektiv. Stor vikt läggs vid teori, lagstiftning, normer och praxis som styr
redovisningens utformning. Kursen omfattar även redovisning av koncerner
och behandlar de aktuella redovisningsproblem som uppstår genom
koncerners publika intresse med utgångspunkt i företagens affärer och
finansiering.
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Uppsatsarbete i företagsekonomi inom alla inriktningar:
Företagsekonomi C Uppsats, 10 poäng
Inom ramen för denna kurs ges studenten möjlighet till fördjupning inom
valt fördjupningsområde (organisation, marknadsföring, finansiering och
redovisning).
Nationalekonomi A, 20 poäng
Inom ramen för denna kurs handlas i den mikroekonomiska delkursen hur
samhället försöker lösa problemet med att de mänskliga behoven är
outtömliga medan de produktiva resurserna arbetskraft, naturtillgångar och
kunskaper är knappa. Vilka varor/tjänster som ska produceras
(konsumtionsteori) hur de ska produceras (produktionsteori) och åt vem de
skall produceras (välfärdsteori).
Inom ramen för den makroekonomiska delkursen studeras hur långsiktig
ekonomisk tillväxt skapas samt hur ekonomin fungerar på kort- och
medellång sikt. Här behandlas arbetslöshet, prisnivå, växelkurser,
konjunkturcyklar och aggregerade utbuds- och efterfrågemodeller.
Stabiliseringspolitikens roll i en framtida globaliserad värld ägnas särskild
uppmärksamhet.
Nationalekonomi B, 20 poäng
Inom ramen för denna kurs breddas det ekonomiska perspektivet så att
tillfälle ges att studera några nationalekonomiska specialområden som
utvecklingsekonomi och finansiella marknader. Kursen syftar till att ge en
djupare förmåga till kritisk granskning och analys av ekonomiska
frågeställningar samt ökad förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
Nationalekonomi C, 20 poäng
Kursen består av tre större avsnitt, konsumtionsteori, produktionsteori och
marknader. Inom konsumtionsteorin behandlas individers val,
efterfrågesamband och kostnadsfunktioner. Inom produktionsteorin belyses
produktionens förhållande till användningen av resurser,
produktionsfaktorer. Under vissa beteendeantaganden härleds
utbudsfunktioner, kostnadsuttryck och samband för efterfrågan på
produktionsfaktorer. Olika marknadsformer analyseras utifrån enskilda
aktörers ställning och konsekvenserna för marknadsresultatet.
I kursen ingår även uppsats om 10 poäng.
Tillämpad statistik A, 10 poäng
Inom ramen för denna kurs behandlas elementära metoder för
datainsamling, dataanalys och vilka slutsatser som ett insamlat dataunderlag
tillåter. Syftet är att ge grundläggande färdigheter och kunskaper om hur
man på ett effektivt sätt gör datainsamlingar och analyser för att minimera
osäkerheten i beslutsprocesser och maximera vinster i beslut.
Juridik för ekonomer A, 10 poäng
Inom ramen för denna kurs behandlas grundläggande juridik med tonvikt på
civilrätt relaterat till företagande.
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3.3 Studieformer
Undervisningen bedrivs bl a i form av föreläsningar, seminarier och
handledning. Studierna är utformade för att stimulera det kritiska
reflekterandet, förmågan att söka och värdera information, förmågan att
självständigt följa kunskapsutvecklingen samt förmågan att kommunicera
muntligt och skriftligt. För närmare information om studieformer, se
respektive kursplan.
3.4 Obligatorisk närvaro
Krav på obligatorisk närvaro förekommer vid seminarier på samtliga kurser
inom programmets ram. För närmare information om kraven på obligatorisk
närvaro och dess omfattning, se respektive kursplan.
4
INTERNATIONELLT STUDENTUTBYTE
Programmet ger möjlighet till internationellt studentutbyte.
5
BETYG OCH EXAMINATION
Om inte annat är föreskrivet i kursplanen skall, enligt 6 kap. 10 §
högskoleförordningen (HF), betyg sättas på en genomgången kurs. Betyget
skall bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator).
Som betyg skall, enligt 6 kap. 11 § HF, användas något av uttrycken
underkänd, godkänd eller väl godkänd, om inte högskolan föreskriver annat
betygssystem.
I de fall rektor medgivit avsteg från den tregradiga betygskalan framgår
detta av respektive kursplan.
6
EXAMEN
Ekonomie kandidatexamen (Degree of Bachelor of Science in Business and
Economics) erhålls efter
1. fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 120 poäng, varav
2. fördjupade studier på 60-poängsnivån (ABC) i något av huvudämnena
företagsekonomi eller nationalekonomi
3. kurs(er) om minst 20 poäng i det ämne (biämne) ovan som ej valts som
huvudämne, samt
4. ett självständigt arbete om minst 10 poäng på C-nivå i huvudämnet.
För ytterligare information om examina, se Examensordning för Örebro
universitet.
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7

BEHÖRIGHETSVILLKOR

7.1 Behörighetsvillkor vid antagning till programmet
För tillträde till programmet krävs, förutom grundläggande behörighet,
särskild behörighet, enligt standardbehörigheten D.4.1, det vill säga
Samhällskunskap kurs A och Matematik kurs C (lägst betyget Godkänd
krävs i respektive kurs).
7.2 Behörighetsvillkor vid antagning till kurs inom programmet
För att bli antagen till kurs inom programmet krävs att den studerande har
den särskilda behörighet som föreskrivs. För att få påbörja studier inom
programmets huvudämne på B- och C-nivå, krävs att den underliggande och
behörighetsgivande nivån är godkänd. Den särskilda behörigheten framgår
av respektive kursplan.
8

URVAL OCH PLATSGARANTI

8.1 Urval till programmet
Vid urval till programmet används urvalsgrunderna betyg (60 procent av
platserna) och resultat från högskoleprovet i kombination med
arbetslivserfarenhet (40 procent av platserna).
8.2 Platsgaranti inom programmet
Den som antagits till programmet har platsgaranti, för högst 20 poäng per
termin, till universitetets kursutbud där den studerande uppfyller kraven för
den särskilda behörigheten upp till 120 poäng. För eventuella kurser som är
undantagna platsgarantin, se Antagningsordning för grundutbildningen –
föreskrifter vid Örebro universitet.
9
TILLGODORÄKNANDE AV TIDIGARE UTBILDNING
Beslut om tillgodoräknande för erhållande av betyg på kurs fattas av
examinator för den aktuella kursen (6 kap. 10 § HF).
Beslut om tillgodoräknande av kurs i generell examen, om bedömningen
sker i samband med begäran om examensbevis och kan betraktas som
rutinmässig, fattas av chefen för Utbildnings- och forskningsavdelningen (se
Rektors delegationer i utbildningsfrågor).
Beslut om tillgodoräknande i övriga fall fattas av respektive
institutionsstyrelse (se Rektors delegationer i utbildningsfrågor).
För ytterligare information, se Tillgodoräknandeordning för
grundutbildningen – föreskrifter vid Örebro universitet.
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10 ÖVRIGT
Undervisningen bedrivs i huvudsak på svenska. Det kan förekomma att
kurser inom programmet samläses med utländska studenter. Vid samläsning
med utbytesstudenter ges undervisningen på engelska.
För att få avlägga revisorsexamen (godkänd revisor) och högre
revisorsexamen (auktoriserad revisor) krävs enligt Förordning (1995:665)
om revisorer att sökanden avlagt:
1. kandidatexamen 120 poäng med företagsekonomisk inriktning
omfattande ämnesområdena revision, räkenskapsanalys, extern och
intern redovisning, koncernredovisning, organisationslära,
nationalekonomi, statistik, civil- och handelsrätt, associationsrätt,
arbetsrätt, lagstiftning om konkurser, beskattningsrätt och
grundläggande finansiering. (godkänd revisor)
2. kandidatexamen om minst 160 poäng, varav minst 120 poäng
omfattande ovannämnda ämnesområden
eller
magisterexamen med ekonomisk inriktning omfattande ovanstående
ämnesområden. (auktoriserad revisor)
För mer utförlig information se Förordning (1995:665) om revisorer.
--IKRAFTTRÄDANDE- OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER
(6 KAP. 9§ HF)
Denna utbildningsplan gäller från och med höstterminen 2006.
De som har påbörjat utbildningen höstterminen 2001 har rätt att genomföra
utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som gällde den termin
studierna påbörjades till utgången av juni 2006.
De som har påbörjat utbildningen vårterminen 2002 har rätt att genomföra
utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som gällde den termin
studierna påbörjades till utgången av januari 2007.
De som har påbörjat utbildningen höstterminen 2002 har rätt att genomföra
utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som gällde den termin
studierna påbörjades till utgången av juni 2007.
De som har påbörjat utbildningen vårterminen 2003 har rätt att genomföra
utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som gällde den termin
studierna påbörjades till utgången av januari 2008.
De som har påbörjat utbildningen höstterminen 2003 har rätt att genomföra
utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som gällde den termin
studierna påbörjades till utgången av juni 2008.
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De som har påbörjat utbildningen vårterminen 2004 har rätt att genomföra
utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som gällde den termin
studierna påbörjades till utgången av januari 2009.
De som har påbörjat utbildningen höstterminen 2004 har rätt att genomföra
utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som gällde den termin
studierna påbörjades till utgången av juni 2009.
De som har påbörjat utbildningen vårterminen 2005 har rätt att genomföra
utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som gällde den termin
studierna påbörjades till utgången av januari 2010.
De som har påbörjat utbildningen höstterminen 2005 har rätt att genomföra
utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som gällde den termin
studierna påbörjades till utgången av juni 2010.
De som har påbörjat utbildningen vårterminen 2006 har rätt att genomföra
utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som gällde den termin
studierna påbörjades till utgången av januari 2011.
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