UTBILDNINGSPLAN

EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG.
Programme of Business Administration and Economics, 120/160 points
Fastställande av utbildningsplan
Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap
2001 - 06 - 13.
1. ALLMÄNT
Programmets syfte är att erbjuda studenterna ett fritt studieprogram med inriktning mot
företagsekonomi, nationalekonomi och/eller statistik med stora valmöjligheter. Programmet
leder till akademisk examen och är samtidigt en förberedelse för forskarutbildning.
2. UTBILDNINGENS MÅL
2.1 Mål för grundläggande högskoleutbildning
Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och färdigheter, ge
studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa
problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen
avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på
vetenskaplig nivå, (Högskolelagen 1 kap. 9 §).
3. UTBILDNINGEN
3.1 Utbildningens huvudsakliga uppläggning och innehåll
Inom ramen för ekonomiprogrammet läses något av följande huvudämnen: företagsekonomi,
nationalekonomi eller statistik. Under programmets första termin läses A-kursen i något av
huvudämnena, därefter kan studenten själv välja kurser och i vilken ordning de skall läsas.
Inom ramen för programmet skall studenten läsa 60 alternativt 80 poäng i ett av huvudämnena
samt minst 20 poäng i något av de övriga. De återstående kurserna upp till 120 alternativt 160
poäng väljs helt fritt ur universitetets kursutbud.
3.2 Studieformer
Undervisningen sker bl a i form av föreläsningar och seminarier. För närmare information se
respektive kursplaner

3.3 Obligatorisk närvaro
Obligatorisk närvaro förekommer i moment som seminarier, projektarbete etc. Detta anges i
respektive kursplan.
3.4 Tröskelregler
För att få påbörja studierna på B, C och D-nivå i något av huvudämnena krävs att den
underliggande nivån är godkänd. Tröskelregler till de kurser som väljs fritt ur universitetets
kursutbud anges i respektive kursplan.
4. INTERNATIONELLT STUDENTUTBYTE
Programmet ger möjlighet till internationellt studentutbyte.
5. BETYG OCH EXAMINATION
Om inte annat är föreskrivet i kursplanen skall betyg sättas på en genomgången kurs. Betyget
skall bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator). Som betyg skall
användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd om inte högskolan
föreskriver annat betygssystem (HF 6 kap 10-11§§).
6. EXAMEN
Filosofie magisterexamen (R-beslut 931104)
1. fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 160 poäng
2. fördjupade studier på 80-poängsnivån i huvudämnet (ABCD) (se nedan under respektive
engelsk översättning)
3. ett självständigt arbete om minst 20 poäng eller två om vardera minst 10 poäng i
huvudämnet
4. i huvudämnet får 40 poäng från forskarutbildning tillgodoräknas, samt
5. kurs(er) om minst 20 poäng i ett andra ämne från förutvarande filosofiska fakulteternas
samlade ämnesområde.
Ekonomie magisterexamen (Degree of Master of Science in Business and Economics)
(R-beslut 931104, R-beslut 296/98)
1. fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 160 poäng
2. fördjupade studier på 80-poängsnivån (ABCD) i något av huvudämnena
företagsekonomi eller nationalekonomi
3. kurs(er) om minst 20 poäng i det ämne ovan som ej valts som huvudämne
4. ett självständigt arbete om minst 20 poäng eller två om vardera minst 10 poäng i
huvudämnet, samt
5. i huvudämnet får 40 poäng från forskarutbildning tillgodoräknas.
För ytterligare information om examina, se Examensordning för Örebro universitet
7. BEHÖRIGHET
Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier krävs standardbehörigheten D.4.1
matematik 3 åk S, E, N, T/2 åk Te/etapp 3/matematik C
samhällskunskap 2 åk på två- eller treårig linje/etapp 2/samhällskunskap A
Lägst betyget 3/G krävs i vart och ett av ovanstående ämnen.

8. URVAL, PLATSGARANTI OCH FÖRTUR
Urvalsgrupper som används är betyg och högskoleprov. Urvalet sker parallellt för
fördelningen av platser mellan olika urvalsgrupper med i förväg bestämd platsfördelning
angivet i procent för varje urvalsgrupp och i de olika betygsgrupperna fördelas platserna i
förhållande till antalet sökande i varje grupp. De antagna studenterna har platsgaranti, med
några få undantag, till universitetets samtliga kurser där de uppfyller den särskilda
behörigheten. Universitetets mål är att varje student skall antas till sitt förstahandsval, se den
lokala antagningsordningen 2.12.2.
9.TILLGODORÄKNANDE AV TIDIGARE UTBILDNING (HF 6 kap. 12-14 §§)
Beslut om tillgodoräknande av kurs i en generell examen fattas av rektor eller den han
bemyndigar. Rektor har bemyndigat chefen för avdelningen för studentfrågor att besluta i
rutinfall. Rektor har bemyndigat berörd institutionsnämnd att besluta om tillgodoräknande i
komplicerade fall.
Beslut om tillgodoräknande av del av kurs fattas av examinator (HF 6:10).

