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Programbeskrivning
Civilekonomprogrammet är en fyraårig utbildning om 240 högskolepoäng som leder fram
till civilekonomexamen. Programmet ger en kvalificerad grund för ekonomiskt inriktat
arbete inom näringsliv, förvaltning och andra organisationer, såväl nationellt som
internationellt. Programmet ges med sex olika fördjupningsinriktningar; fem inom
företagsekonomi; controller, redovisning, finansiell ekonomi, management, supply chain
management samt en inom nationalekonomi. Möjligheter till arbetsuppgifter finns inom
områdena redovisning, revision, finansiering, kapitalplacering, management, logistik,
inköp, försäljning, marknadsanalyser samt utredningsarbete eller konsultarbete inom
företag och myndigheter.

Mål
Examensmål enligt Högskoleförordningen
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
l

l

l
l

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.

Färdighet och förmåga
För civilekonomexamen skall studenten

l

l
l

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.

Färdighet och förmåga
För civilekonomexamen skall studenten
l

l

l

l

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
l

l
l

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, och
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande
utveckla sin kompetens.

Programspecifika mål
Fördjupning: Företagsekonomi
Redovisning
l

l

Kunna argumentera för en slutsats med hjälp av teoretiskt och empiriskt material
relevant för bolagsstyrning.
Uppvisa förmågan att samla in och sammanfatta information rörande specifika
frågor inom bolagsstyrning och att förmedla inhämtade insikter på ett pedagogiskt
sätt.

Controller
l

l

Kunna argumentera för en slutsats med hjälp av teoretiskt och empiriskt material
relevant för en controller.
Uppvisa förmågan att samla in och sammanfatta information rörande specifika
frågor inom ekonomi och verksamhetsstyrning och att förmedla inhämtade
insikter på ett pedagogiskt sätt.

Finansiell ekonomi
l

l

Kunna argumentera för en slutsats med hjälp av teoretiskt och empiriskt material
relevant för företagsfinanser och finansiella marknader.
Uppvisa förmågan att samla in och sammanfatta information rörande specifika
frågor inom företagsfinanser och finansiella marknader och att förmedla
inhämtade insikter på ett pedagogiskt sätt.

Supply chain management
l

l

Kunna argumentera för en slutsats med hjälp av teoretiskt och empiriskt material
relevant för verksamheters processtyrning och försörjningskedja.
Uppvisa förmågan att samla in och sammanfatta information rörande specifika

inhämtade insikter på ett pedagogiskt sätt.
Supply chain management
l

l

Kunna argumentera för en slutsats med hjälp av teoretiskt och empiriskt material
relevant för verksamheters processtyrning och försörjningskedja.
Uppvisa förmågan att samla in och sammanfatta information rörande specifika
frågor inom verksamheters processtyrning och försörjningskedja, och att förmedla
inhämtade insikter på ett pedagogiskt sätt.

Management
l

l

Kunna argumentera för en slutsats med hjälp av teoretiskt och empiriskt material
relevant för management.
Uppvisa förmågan att samla in och sammanfatta information rörande specifika
frågor inom management och att förmedla inhämtade insikter på ett pedagogiskt
sätt.

Fördjupning: Nationalekonomi
l

l

Kunna argumentera för en slutsats med hjälp av teoretiskt och empiriskt material
relevant för ekonomi.
Uppvisa förmågan att samla in och sammanfatta information rörande specifika
frågor inom ekonomi och att förmedla inhämtade insikter på ett pedagogiskt sätt.

Detta överensstämmer med de lärandemål som anges för en civilekonomexamen i
Högskoleförordningen och är i linje med Ekonomihögskolans mission.

Innehåll och struktur
Organisation
Utbildningen är placerad vid och ges av Ekonomihögskolan.
För programmet finns en programansvarig som har det övergripande ansvaret för
basblocket, agerar som företrädare och samordnar programrelaterade frågor, samt
interagerar med de fördjupningsansvariga som företräder de individuella fördjupningarna.
Dessa ansvarar för programmets innehåll och utveckling samt arbetar aktivt för goda
relationer och kommunikation. Programansvarig och fördjupningsansvariga interagerar
och stöttar varandra i programmets utveckling och drift samt marknadsföring. Det sker
med de på programmet undervisande lärarna via en fortlöpande dialog, med
programstudenter via ett programråd och med arbetslivet via samverkan med näringsliv
och interaktion med andra relevanta partner.
Programöversikt
Huvudområdet för utbildningen är företagsekonomi eller nationalekonomi. Förutom
dessa ämnen ingår även rättsvetenskap och statistik. Utbildningen inleds med ett
basblock omfattande två års studier. Efter genomgånget basblock förväntas studenterna
ha en grundläggande förståelse för ekonomiområdet. Därefter följer två år av
fördjupning, inklusive examensarbete, inom någon av de sex erbjudna
fördjupningsinriktningarna. En eller två terminers utlandsstudier under fördjupningsåren
är också möjliga. Oavsett fördjupning avslutas utbildningen med en termins
examensarbete omfattande 30 högskolepoäng inom vald fördjupningsinriktning.
Kurser, föreläsningar och litteratur på engelska förekommer.
Kurser i programmet
Basblocket:
År 1:
l

Organisation och ledarskap, 7,5 hp, G1N (obligatorisk) a),

Kursen introducerar klassiska samt samtida teorier inom organisering och leding samt

Basblocket:
År 1:
l

Organisation och ledarskap, 7,5 hp, G1N (obligatorisk) a),

Kursen introducerar klassiska samt samtida teorier inom organisering och leding samt
deras tillämpningar.
l

Marknadsföring, 7,5 hp, G1N (obligatorisk) a),

Kursen ger en bred bas i ämnet marknadsföring utifrån värde ur konsumentperspektiv
och ger teoretiska kunskaper kring konsumentrelaterad marknadsföring,
marknadsföringsprocessen, tjänstemarknadsföring och industriell marknadsföring samt
klarlägger socialt ansvarstagande och marknadsetiska lagar och regler.
l

Makroekonomi, 15 hp, G1N (obligatorisk) b),

Kursen ger en introduktion till grundläggande begrepp inom makroekonomi och
sambanden mellan makroekonomiska variabler. I kursen introduceras modeller för den
långsiktiga ekonomiska tillväxten samt för kortsiktiga variationer i den ekonomiska
aktiviteten och hur stabiliseringspolitiken kan påverka dessa variationer.
l

Ekonomisk statistik I, 7,5 hp, G1N (obligatorisk) c),

Kursen syftar till att ge förmåga att med hjälp av datorprogram tolka, summera och
presentera slumpmässiga stickprov för att dra slutsatser om en population. Elementära
sannolikhetsbegrepp, slumpvariabler och kvantifiering av osäkerhet ingår som centrala
begrepp.
l

Ekonomisk statistik II, 7,5 hp, G1N (obligatorisk c),

Kursen behandlar olika statistiska metoder såsom korrelation, multipel linjär regression,
tidsserieanalys, ickeparametriska metoder och samplingsmetodik för undersökningar.
Kursen ger insikter i hur man väljer en lämplig modell för ett givet statistiskt problem och
analysera och presentera resultaten från en statistisk analys.
l

Introduktion till ekonomistyrning, 7,5 hp, G1N (obligatorisk) a),

Kursen introducerar ämnet ekonomistyrning med fokus på begreppsförståelse samt
kunskap om grundläggande teoretiska modeller för intern styrning.
l

Extern redovisning, 7,5 hp, G1N (obligatorisk) a),

I kursen fokuseras på följande områden i) externredovisningens lagar, normer och
principer samt normbildningsprocessen; ii) löpande redovisning; iii) bokslut inklusive
periodiseringar och värderingar; iv) introduktion till kassaflödesanalys introduktion till
koncernredovisning; v) introduktion till internredovisning; samt vi) introduktion till
redovisningsteori.
År 2:
l

Handelsrättslig grundkurs, 15 hp, G1N (obligatorisk) d),

Kursen ger en grundläggande översikt över det svenska rättssystemet och med primära
insikter i EUrätten. Kursens behandlar huvudsakligen de civilrättsliga regelverken
såsom avtalsrätt, köprätt, familjerätt och övriga regelverk som berör förhållandet mellan
enskilda fysiska och juridiska personer. Kursens tyngdpunkt ligger på att studenten ska
lära sig hantera olika rättskällor och självständigt kunna utreda juridiska frågeställningar.
l

Kalkylering och investeringsbedömning, 7,5 hp, G1F (obligatorisk) a),

Kursen ger grundläggande färdigheter i produktkalkylering och investeringsbedömning.
Kursen definierar ekonomistyrning och ger insikt i utveckling av och nyare idéer om

enskilda fysiska och juridiska personer. Kursens tyngdpunkt ligger på att studenten ska
lära sig hantera olika rättskällor och självständigt kunna utreda juridiska frågeställningar.
l

Kalkylering och investeringsbedömning, 7,5 hp, G1F (obligatorisk) a),

Kursen ger grundläggande färdigheter i produktkalkylering och investeringsbedömning.
Kursen definierar ekonomistyrning och ger insikt i utveckling av och nyare idéer om
ekonomistyrning.
l

Finansiering och analys, 7,5 hp, G1F (obligatorisk) a),

Kursen behandlar finansiell planering, kapitalmarknader, finansiell teori och risk
management.
l

Företagande och affärsutveckling, 7,5 hp, G1F (obligatorisk) a),

Kursen introducerar entreprenörskap som begrepp, med dess teoretiska och
samhälleliga betydelse, och behandlar entreprenörskaps mångsidighet. Kursen utvecklar
även studenters förmågor relaterat till entreprenöriella processer med utgångspunkt i
affärsmodellering.
l

Logistik, 7,5 hp, G1F (obligatorisk) a),

Kursen ger grundläggande kunskaper om effektiva material och informationsflöden i
olika slags företag och organisationer, och berör bl.a. inköp/materialförsörjning,
produktionsstyrning och distribution.
l

Mikroekonomi, 15 hp, G1N (obligatorisk) b),

Kursen introducerar ekonomisk analys av konsumtions och produktionsbeslut hos
hushåll och företag, marknadsformer, marknadsregleringar och konsekvenserna för
samhällets välfärd. Kursen utvecklar även förmågan att analysera hur olika marknader
fungerar.
Fördjupningsinriktningarna inom Företagsekonomi
Redovisningsfördjupningen:
År 3:
l

Redovisningsteori, 7,5 hp, G2F (valbar) a),

Kursen innehåller genomgång av olika lagars och rekommendationers inverkan på den
externa redovisningens form och innehåll; en genomgång av redovisningens poster med
fokus på de värderingsproblem de ger upphov till, behandlingen av dessa problem inom
normativ redovisningsteori, i lagstiftning, samt i redovisningsrekommendationer och
standarder och dessutom översikt över redovisningsteorins och redovisningsforskningens
utveckling och innehåll, orientering i revisionsarbetets innehåll, uppläggning och
genomförande.
l

Affärssystem och redovisningsrutiner, 7,5 hp, G2F (valbar) a),

Kursen innehåller redovisningsrutiner för företagets cykler (t.ex. försäljningscykeln,
inköpscykeln, lönecykeln) med avseende på: informationsbehov; administrativ
effektivitet; samt risker samt utformning av system för intern kontroll.
l

Grundläggande beskattningsrätt, 15 hp, G1F (obligatorisk) d),

Kursen ger grundläggande kunskaper i det svenska skattesystemet med särskilt fokus på
företag. Förutom inkomstbeskattning behandlas indirekt beskattning, sociala avgifter,
skatteförfarande och till viss del internationell skatterätt.
l

Utlandsstudier (valbar), minst 75% fördjupningskurser (G2F) och max 25%

l

Grundläggande beskattningsrätt, 15 hp, G1F (obligatorisk) d),

Kursen ger grundläggande kunskaper i det svenska skattesystemet med särskilt fokus på
företag. Förutom inkomstbeskattning behandlas indirekt beskattning, sociala avgifter,
skatteförfarande och till viss del internationell skatterätt.
l

Utlandsstudier (valbar), minst 75% fördjupningskurser (G2F) och max 25%
fördjupningsrelevanta kurser (G1N/F)

Kurserna ska bedömas som relevanta för programmet och godkännas av
fördjupningsansvarig. Förkunskapskraven för kurser samt de lokala reglerna för examen
vid Linnéuniversitetet måste alltid uppfyllas.
l

Årsredovisning och koncernredovisning, 7,5 hp, G2F (obligatorisk) a),

Kursen innehåller: genomförande av bokslut samt upprättande av
årsredovisningshandlingar; olika metoder för koncernkonsolidering (fullständig och
partiell konsolidering av bolag samt metoder för omräkning av utländska dotterbolag)
samt värderingsfrågor i anslutning till dessa.
l

Företagsekonomisk metod, 7,5 hp, G2F (obligatorisk) a),

Kursen introducerar centrala frågor och perspektiv i forskningsprocessen genom att
fokusera på vetenskapsteori och metodologi.
l

Handelsrättslig fortsättningskurs, 15 hp, G1F (obligatorisk) d),

Kursen är anpassad för revisorsbehörighet och innehåller bland annat fördjupning i
handelsrätt, associationsrätt, obeståndsrätt, regelverk för revisorer och däribland den
rättsliga regleringen gällande förmögenhetsbrott, penningtvätt m.fl. lagstiftningsområden.
År 4:
l

Bolagsstyrning, normer och riskanalyser, 30 hp, A1N (valbar) a),

Kursens syfte är att ge studenten en integrerad förståelse av bolagsstyrningssystem, vad
för delar detta består av och hur dessa hänger samman. Kursen syftar också till att
träna studenten i relevanta praktiska färdigheter såsom rapportskrivande och muntlig
framställning med lämplig pedagogik.
l

Utlandsstudier (valbar) A1N/F

Kurserna ska bedömas som relevanta för programmet och godkännas av
fördjupningsansvarig. Förkunskapskraven för kurser samt de lokala reglerna för examen
vid Linnéuniversitetet måste alltid uppfyllas.
l

Examensarbete i redovisning och finansiering för Civilekonomprogrammet, 30 hp,
A1E (obligatorisk) a),

Kursen innehåller en seminarieserie för examensarbete. Examensarbetet innebär
definition och formulering av problem, sammanställning av en rapport och oppositioner
på andras arbeten. Därtill skrivs en uppsats.
Controllerfördjupningen:
År 3:
l

Redovisningsteori, 7,5 hp, G2F (valbar) a),

Kursen innehåller genomgång av olika lagars och rekommendationers inverkan på den
externa redovisningens form och innehåll; en genomgång av redovisningens poster med
fokus på de värderingsproblem de ger upphov till, behandlingen av dessa problem inom
normativ redovisningsteori, i lagstiftning, samt i redovisningsrekommendationer och

l

Redovisningsteori, 7,5 hp, G2F (valbar) a),

Kursen innehåller genomgång av olika lagars och rekommendationers inverkan på den
externa redovisningens form och innehåll; en genomgång av redovisningens poster med
fokus på de värderingsproblem de ger upphov till, behandlingen av dessa problem inom
normativ redovisningsteori, i lagstiftning, samt i redovisningsrekommendationer och
standarder och dessutom översikt över redovisningsteorins och redovisningsforskningens
utveckling och innehåll, orientering i revisionsarbetets innehåll, uppläggning och
genomförande.
l

Affärssystem och redovisningsrutiner, 7,5 hp, G2F (valbar) a),

Kursen innehåller redovisningsrutiner för företagets cykler (t.ex. försäljningscykeln,
inköpscykeln, lönecykeln) med avseende på: informationsbehov; administrativ
effektivitet; samt risker samt utformning av system för intern kontroll.
l

Cost Accounting, 7,5 hp, G2F (valbar) a),

Kursen ger fördjupade kunskaperna och färdigheterna i kort och långsiktig kalkylering.
Kursen redogör för kalkylteori, kalkylpraxis och dess historiska utveckling samt
utvecklingstendenser inom kalkylområdet.
l

Corporate Finance I, 7,5 hp, G2F (valbar) a),

Kursen har sin grund i modern finansieringsteori och företagens finansiella
problemställningar. Valutor, värderingsteori och portföljvalsteori behandlas. Andra
viktiga områden är investeringsbedömning, kapitalkostnader och finansiella marknader.
Kursen tar sin utgångspunkt från de kunskaper som har förmedlats i de tre tidigare
kurserna på programmet.
l

Utlandsstudier (valbar), minst 75% fördjupningskurser (G2F) och max 25%
fördjupningsrelevanta kurser (G1N/F)

Kurserna ska bedömas som relevanta för programmet och godkännas av
fördjupningsansvarig. Förkunskapskraven för kurser samt de lokala reglerna för examen
vid Linnéuniversitetet måste alltid uppfyllas.
l

Management Control Systems, 7,5 hp, G2F (obligatorisk) a),

Kursen syftar till att ge förmåga att utforma och tillämpa ekonomistyrsystem utifrån
olika strategier och organisatoriska förutsättningar. Kursen behandlar principer för
ekonomisk styrning och ledning, fördelning av ekonomiskt ansvar samt organisationens
behov av planering och uppföljning.
l

Företagsekonomisk metod, 7,5 hp, G2F (obligatorisk) a),

Kursen introducerar centrala frågor och perspektiv i forskningsprocessen genom att
fokusera på vetenskapsteori och metodologi.
l

Ämnesfördjupande arbete, ekonomistyrning, 15 hp, G2E (obligatorisk) a),

Självständigt vetenskapligt arbete i ekonomistyrning. Kursen ger färdigheter i
identifiering och formulering av teoretiskt och empiriskt relevant forskningsproblem,
användning av forskningsmetod, sammanställning av rapport och oppositioner på andras
arbeten.
År 4:
l

Flödesorienterad ekonomi och verksamhetsstyrning, 15 hp, A1N (valbar) a),

Kursen redogöra för utvecklingen inom samt användningen av modern flödes och
processorienterad ekonomi och verksamhetsstyrning, inklusive strategisk

År 4:
l

Flödesorienterad ekonomi och verksamhetsstyrning, 15 hp, A1N (valbar) a),

Kursen redogöra för utvecklingen inom samt användningen av modern flödes och
processorienterad ekonomi och verksamhetsstyrning, inklusive strategisk
ekonomistyrning, dess drivkrafter, påverkan på och användning av olika typer av
information. Genom case tränas studenternas färdigheter i utvecklingen av en modell för
process och flödesorienterad ekonomi och verksamhetsstyrning.
l

Advanced Economic Analysis, Information Systems & Risk Management, 15 hp,
A1N (valbar) a),

Kursen redogör för olika frågeställningar kring, aspekter och tillämningar av,
ekonomisystem i drift och användning, där avancerad ekonomisk analys och kontextuella
faktorer är centrala delar.
l

Utlandsstudier (valbar) A1N/F

Kurserna ska bedömas som relevanta för programmet och godkännas av
fördjupningsansvarig. Förkunskapskraven för kurser samt de lokala reglerna för examen
vid Linnéuniversitetet måste alltid uppfyllas.
l

Examensarbete i controller för Civilekonomprogrammet, 30 hp, A1E (obligatorisk)
a),

Självständigt vetenskapligt arbete för civilekonomexamen inom området
ekonomistyrning. Kursen ger fördjupade färdigheter i forskningsarbete och praktisk
tillämpning av kunskaper.
Finansiell ekonomifördjupningen:
År 3:
l

Redovisningsteori, 7,5 hp, G2F (valbar) a),

Kursen innehåller genomgång av olika lagars och rekommendationers inverkan på den
externa redovisningens form och innehåll; en genomgång av redovisningens poster med
fokus på de värderingsproblem de ger upphov till, behandlingen av dessa problem inom
normativ redovisningsteori, i lagstiftning, samt i redovisningsrekommendationer och
standarder och dessutom översikt över redovisningsteorins och redovisningsforskningens
utveckling och innehåll, orientering i revisionsarbetets innehåll, uppläggning och
genomförande.
l

Ekonometri, 7,5 hp, G1F (valbar) b),

Den tar upp hur man skattar modellerna och behandlar tester av modellens antagande.
De empiriska övningarna tar upp både finansiellt orienterade problem och mer
traditionella problem inom nationalekonomi.
l

Portfolio Choice Theory, 7,5 hp, G1F (valbar) b),

Kursen behandlar hur investerar kan skapa portföljer av riskfyllda tillgångar och hur
priser bestäms på de finansiella marknaderna. Teoretiska modeller som the capital asset
pricing model och prissättning av aktier och obligationer gås igenom liksom tillgångar
som baseras på dessa tillgångsslag såsom optioner och terminer.
l

Corporate Finance I, 7,5 hp, G2F (valbar) a),

Kursen har sin grund i modern finansieringsteori och företagens finansiella
problemställningar. Valutor, värderingsteori och portföljvalsteori behandlas. Andra
viktiga områden är investeringsbedömning, kapitalkostnader och finansiella marknader.
Kursen tar sin utgångspunkt från de kunskaper som har förmedlats i de tre tidigare
kurserna på programmet.

l

Corporate Finance I, 7,5 hp, G2F (valbar) a),

Kursen har sin grund i modern finansieringsteori och företagens finansiella
problemställningar. Valutor, värderingsteori och portföljvalsteori behandlas. Andra
viktiga områden är investeringsbedömning, kapitalkostnader och finansiella marknader.
Kursen tar sin utgångspunkt från de kunskaper som har förmedlats i de tre tidigare
kurserna på programmet.
l

Utlandsstudier (valbar), minst 75% fördjupningskurser (G2F) och max 25%
fördjupningsrelevanta kurser (G1N/F)

Kurserna ska bedömas som relevanta för programmet och godkännas av
fördjupningsansvarig. Förkunskapskraven för kurser samt de lokala reglerna för examen
vid Linnéuniversitetet måste alltid uppfyllas.
l

Corporate Finance II, 7,5 hp, G2F (obligatorisk) a),

Kursen är en fortsättning och fördjupning inom området Corporate Finance. Fördjupad
företagsanalys och företagsvärdering samt finansiella aspekter vid företagsförvärv och
sammanslagningar är viktiga områden.
l

International Finance, 7,5 hp, G2F (obligatorisk) a),

Kursen har en utgångspunkt i olika finansiella aspekter i samband med det internationellt
verksamma företaget och dess handel, investerings/finansieringsaktiviteter och
riskhantering. Kursen syftar också till att ge dig en bred men även i vissa avseenden
fördjupad kunskap om de internationella finansiella marknaderna och finansiella kriser.
l

Finansiering, examensarbete (kandidat), 15 hp, G2E (obligatorisk) a),

Kursen ger dig möjligheten att fördjupa dig inom ett område av finansiell ekonomi genom
att skriva ett självständigt vetenskapligt arbete. Kursen ger färdigheter i identifiering och
formulering av teoretiskt och empiriskt relevant problem, användning av metod,
sammanställning av uppsats och oppositioner på andras arbeten.
År 4:
l

Bolagsstyrning, normer och riskanalyser, 30 hp, A1N (valbar) a),

Kursens syfte är att ge studenten en integrerad förståelse av bolagsstyrningssystem, vad
för delar detta består av och hur dessa hänger samman. Kursen syftar också till att
träna studenten i relevanta praktiska färdigheter såsom rapportskrivande och muntlig
framställning med lämplig pedagogik.
l

Utlandsstudier (valbar) A1N/F

Kurserna ska bedömas som relevanta för programmet och godkännas av
fördjupningsansvarig. Förkunskapskraven för kurser samt de lokala reglerna för examen
vid Linnéuniversitetet måste alltid uppfyllas.
l

Examensarbete i redovisning och finansiering för Civilekonomprogrammet, 30 hp,
A1E (obligatorisk) a),

Kursen innehåller en seminarieserie för examensarbete. Examensarbetet innebär
definition och formulering av problem, sammanställning av en rapport och oppositioner
på andras arbeten. Därtill skrivs en uppsats.
Supply chain managementfördjupningen:
År 3:
l

Distributionssystem, 6 hp, G2F (valbar) a),

Supply chain managementfördjupningen:
År 3:
l

Distributionssystem, 6 hp, G2F (valbar) a),

Kursen ger fördjupade kunskaper om distributionsstrukturer, transporter,
leveransservice, hållbarhetsaspekter inom logistiksystemet samt
säkerhetslagerdimensionering och styrning av distributionslager.
l

Produktionslogistik, 6 hp, G2F (valbar) a),

Kursen ger fördjupade kunskaper om material och produktionsstyrning, metoder för
prognostisering samt partiformning i olika situationer/miljöer samt produktionsprocesser
och verkstadslayouter
l

Logistikkvalitet och processledning, 6 hp, G2F (valbar) a),

Kursen ger fördjupade kunskaper om processorientering och processledning för
utveckling av logistiksystem. I kursen tillämpas processkartläggning, kvalitetsverktyg och
mätning av kvalitet/kundtillfredsställelse.
l

Hållbart inköp och förhandling, 6 hp, G2F (valbar) a),

Kursen ger fördjupade kunskaper om inköp och materialförsörjningens roll, innehåll och
arbetssätt med utgångspunkt i hållbarhet, etik, CSR och uppförandekoder. På kursen
tillämpas kvantitativa inköpsanalyser och förhandlingsteknik.
l

Logistikprojekt, 6 hp, G2F (valbar) a),

På kursen planeras och genomförs ett logistikprojekt i ett företag/organisation. Projektet
avrapporteras skriftligt samt muntligt vid seminarier samt ute på företaget/organisationen
inför berörd ledning/personal.
l

Utlandsstudier (valbar), minst 75% fördjupningskurser (G2F) och max 25%
fördjupningsrelevanta kurser (G1N/F)

Kurserna ska bedömas som relevanta för programmet och godkännas av
fördjupningsansvarig. Förkunskapskraven för kurser samt de lokala reglerna för examen
vid Linnéuniversitetet måste alltid uppfyllas.
l

Strategisk logistik i en global kontext, 7,5 hp, G2F (obligatorisk) a),

Kursen ger fördjupade kunskaper om strategiskt beslutsfattande i en företagskontext
med hänsyn till globalisering, hållbarhet och etik. Ledarskapets praktik tillämpas och dess
strategiska betydelse behandlas.
l

Företagsekonomisk metod, 7,5 hp, G2F (obligatorisk) a),

Kursen introducerar centrala frågor och perspektiv i forskningsprocessen genom att
fokusera på vetenskapsteori och metodologi.
l

Ämnesfördjupande arbete i logistik, 15 hp, G2E (obligatorisk) a),

På kursen planeras och genomförs ett ämnesfördjupande arbete med vetenskapliga,
samhälleliga och etiska ställningstagande. Arbetet redovisas skriftligt och muntligt och
diskuteras vid flera seminarier.
År 4:
l

Supply Chain Information Systems, 15 hp, A1N (valbar) a),

samhälleliga och etiska ställningstagande. Arbetet redovisas skriftligt och muntligt och
diskuteras vid flera seminarier.
År 4:
l

Supply Chain Information Systems, 15 hp, A1N (valbar) a),

Kursen ger fördjupade kunskaper om informationssystem inom logistik och Supply Chain
Management avseende behovsidentifiering, hantering av information, rapport och analys.
l

Logistik i försörjningskedjor, 15 hp, A1F (valbar) a),

Kursen ger fördjupade kunskaper om och färdigheter i att problematisera och tillämpa
begrepp knutet till aktuell teoretisk forskning inom logistik och försörjningskedjor. På
kursen tillämpas scenariometodik.
l

Utlandsstudier (valbar) A1N/F

Kurserna ska bedömas som relevanta för programmet och godkännas av
fördjupningsansvarig. Förkunskapskraven för kurser samt de lokala reglerna för examen
vid Linnéuniversitetet måste alltid uppfyllas.
l

Examensarbete i Logistik för Civilekonomprogrammet, 30 hp, A1E (obligatorisk)
a),

På kursen planeras och genomförs ett examensarbete där empiriska och teoretiska
frågeställningar analyseras utifrån ekonomiska teorier och med vetenskapliga,
samhälleliga och etiska ställningstaganden. Arbetet redovisas skriftligt och muntligt och
diskuteras vid flera seminarier.
Managementfördjupningen:
År 3:
l

Managementretorik i teori och praktik, 7,5 hp, G2F (valbar) a),

I kursen läses alltifrån klassiska texter som Frederic Winslows Taylors The Principles of
Scientific Management och Chester Barnards The Functions of the Executive till
samtida områden som tillitsbaserad styrning och diversity management. I fokus står
grundläggande färdigheter som att kunna läsa och lyssna kritiskt till det som sägs, skrivs
och görs på området och att självständigt kommunicera budskap på olika och effektiva
vis.
l

Organisatoriskt identitetsskapande, 7,5 hp, G2F (valbar) a),

I kursen problematiseras organisatoriska roller och identiteter i relation till
organisationers visions och strategiarbeten i syfte att etablera hållbara
marknadspositioner. Kursen slår bryggor mellan teoretiska områden som Human
Resource Management, Business Marketing Strategy och Strategic Communication.
l

Management i en digitaliserad värld, 7,5 hp, G2F (valbar) a),

I kursen skapas förståelse för hur människor, enskilt och i grupp, skapar mening kring
ledning och organisering. Särskilt fokuseras vilken roll ledarskap har i sammanhanget
och de konsekvenser digitalisering medför i form av ledarskap på distans, virtuella team
och emöten.
l

Management med fokus på hållbarhet, 7,5 hp, G2F (valbar) a),

I kursen fokuseras de intressen och institutionella normer som formar organisationer och
individer i organisationer och som får ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenser.
Särskilt problematiseras de situationer då organisationer har att förhålla sig
konflikterande intressen och normer i sin omvärld och de strategier som utvecklas för att

l

Management med fokus på hållbarhet, 7,5 hp, G2F (valbar) a),

I kursen fokuseras de intressen och institutionella normer som formar organisationer och
individer i organisationer och som får ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenser.
Särskilt problematiseras de situationer då organisationer har att förhålla sig
konflikterande intressen och normer i sin omvärld och de strategier som utvecklas för att
hantera sådana situationer. Exempel på områden som behandlas är s k ”triple bottom
line”redovisning, Stakeholder Theory och Corporate Social Responsibility.
l

Utlandsstudier (valbar), minst 75% fördjupningskurser (G2F) och max 25%
fördjupningsrelevanta kurser (G1N/F)

Kurserna ska bedömas som relevanta för programmet och godkännas av
fördjupningsansvarig. Förkunskapskraven för kurser samt de lokala reglerna för examen
vid Linnéuniversitetet måste alltid uppfyllas.
l

Kunskap, omvärld och framtid, 7,5 hp, G2F (obligatorisk) a),

Kursen fokuseras på konkreta tekniker för att analysera organisationers ”nu” och
”bör”lägen, identifiera förändringsbehov och formulera realistiska och bärkraftiga
förändringsstrategier. Klassiska tekniker som SWOT, PEST och Porters
femkraftsmodell samsas här med aktuella teorier kring värdeskapande och
scenarioplanering.
l

Företagsekonomisk metod, 7,5 hp, G2F (obligatorisk) a),

Kursen introducerar centrala frågor och perspektiv i forskningsprocessen genom att
fokusera på vetenskapsteori och metodologi.
l

Strategisk förändringsledning, 7,5 hp, G2F (obligatorisk) a),

I kursen behandlas konkreta tekniker, styr och processmodeller för att utifrån olika
organisatoriska förutsättningar arbeta med och genomföra organisatorisk förändring, att
gå från idé till handling. Begrepp som bland annat lean, balanserade styrkort,
kvalitetsutveckling och målstyrning behandlas.
l

Organisatoriska utmaningar, dilemman och paradoxer, 7,5 hp, G2F (obligatorisk)
a),

I kursen problematiseras hur olika organisatoriska problem, dilemman och paradoxer
uppkommer i praktiken, hur sådana fenomen kan förstås teoretiskt, och vilka olika
konsekvenser de kan ge upphov till. Konkret förståelse för dessa fenomen utvecklar
studenterna i ”skarpt läge” i sina ”fadderorganisationer”, och ett särskilt fokus läggs
härvid hur forskare tillsammans med praktiker kan identifiera och hantera utmaningar,
dilemman och paradoxer. Studenterna introduceras till aktionsforskning, interaktiva
metoder och participatoriska ansatser.
År 4:
l

Samhällsutmaningar, 15 hp, A1N (valbar) a),

I kursen är syftet att studenterna ska utveckla ett samhällskritiskt medvetande och träna
sig i att etiskt reflektera över sina egna och andras intentioner, handlingar och
värderingar. I kursen lyfts blicken från de organisatoriska utmaningar som identifierats
för att riktas mot de så kallade ”wicked problems” som karaktäriserar samtiden:
klimatförändringar, sociala orättvisor, ökande klyftor mellan olika samhällsgrupper,
minskande förtroende för institutionella ordningar, politisk instabilitet, urbanisering,
bristande jämställdhet etc. Hur kan den identifierade utmaningen förstås mot bakgrund
av sådana samhällsutmaningar?
l

Ledarskap på riktigt, 15 hp, A1N (valbar) a),

I den här kursen får studenterna agera in i sina ”fadderorganisationers” vardag och på

minskande förtroende för institutionella ordningar, politisk instabilitet, urbanisering,
bristande jämställdhet etc. Hur kan den identifierade utmaningen förstås mot bakgrund
av sådana samhällsutmaningar?
l

Ledarskap på riktigt, 15 hp, A1N (valbar) a),

I den här kursen får studenterna agera in i sina ”fadderorganisationers” vardag och på
olika sätt pröva sina tidigare förvärvade teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter
i handling. Studenterna ges i uppdrag att, under lärarhandledning, dels skugga en chef för
att utveckla en förståelse för chefskapets många vedermödor, dels genomföra ett
mindre förändringsarbete med fokus på hållbarhet i sina ”fadderorganisationer” i syfte
att utveckla de egna ledarskapsförmågorna.
l

Utlandsstudier (valbar) A1N/F

Kurserna ska bedömas som relevanta för programmet och godkännas av
fördjupningsansvarig. Förkunskapskraven för kurser samt de lokala reglerna för examen
vid Linnéuniversitetet måste alltid uppfyllas.
l

Examensarbete i Management för Civilekonomprogrammet, 30 hp, A1E
(obligatorisk) a),

Kursen innehåller en seminarieserie för examensarbete. Examensarbetet innebär
definition och formulering av problem, sammanställning av en rapport och oppositioner
på andras arbeten. Därtill skrivs en uppsats.

Fördjupningsinriktningen inom Nationalekonomi
Nationalekonomifördjupningen:
År 3:
l

Matematisk ekonomi II, 7,5 hp, G1F (valbar) b),

Kursen ger inledande kunskaper i matematiska tillämpningar inom ekonomiområdet.
Kursen behandlar funktioner av flera variabler, optimering med och utan bivillkor, linjär
algebra, differential och differensekvationer. Kursen ger en bra grund för att förstå och
använda ekonomiska modeller.
l

Ekonometri, 7,5 hp, G1F (valbar) b),

Den tar upp hur man skattar modellerna och behandlar tester av modellens antagande.
De empiriska övningarna tar upp både finansiellt orienterade problem och mer
traditionella problem inom nationalekonomi.
l

Fördjupad mikroekonomi, 7,5 hp, G1F (valbar) b),

Kursen ger en fördjupad förståelse för mikroekonomiska begrepp och teorier. Kursen
syftar också till att förbättra studentens förmåga att hantera teorier för att kritiskt
analysera t.ex. marknads och samhällsförhållanden och dess utveckling. Fördjupad
mikroekonomi innebär att studenternas får lära sig att matematiskt härleda teorier som
utgör grunden för förståelsen av det ekonomiska beteendet av företag och enskilda
konsumenter.
l

Fördjupad makroekonomi, 7,5 hp, G1F (valbar) b),

Kursen ger en fördjupad förståelse för makroekonomiska begrepp och teorier. Kursen
innehåller analyser och genomgångar av valutamarknad, arbetsmarknad,
penningmarknad och kreditmarknad. Stabiliseringspolitiska mål och medel samt
tillväxtteori analyseras. Kursen ger studenterna kunskaper i att använda matematiska
modeller för att förstå hela samhällsekonomin, den totala produktionen, sysselsättningen
samt den allmänna prisnivån.

Kursen ger en fördjupad förståelse för makroekonomiska begrepp och teorier. Kursen
innehåller analyser och genomgångar av valutamarknad, arbetsmarknad,
penningmarknad och kreditmarknad. Stabiliseringspolitiska mål och medel samt
tillväxtteori analyseras. Kursen ger studenterna kunskaper i att använda matematiska
modeller för att förstå hela samhällsekonomin, den totala produktionen, sysselsättningen
samt den allmänna prisnivån.
l

Utlandsstudier (valbar), minst 75% fördjupningskurser (G2F) och max 25%
fördjupningsrelevanta kurser (G1N/F)

Kurserna ska bedömas som relevanta för programmet och godkännas av
fördjupningsansvarig. Förkunskapskraven för kurser samt de lokala reglerna för examen
vid Linnéuniversitetet måste alltid uppfyllas.
l

Arbetsmarknadsekonomi, 7,5 hp, G2F (obligatorisk) b),

Kursen innebär belysningar och analyser av arbetsmarknader och deras efterfrågeoch
utbudssida. Kursen tar också upp institutionella förhållanden samt analyserar
arbetsmarknadspolitik och dess effekter på arbetsmarknaden. Beskrivning av
lönestrukturen samt förklaringar till hur lönespridningen påverkas av att det finns olika
typer av arbeten och av att arbetstagare har olika mycket humankapital. Studenterna får
kunskaper i att använda matematiska och grafiska metoder för att härleda centrala
samband på arbetsmarknaden.
l

Migration och ekonomi, 7,5 hp, G2F (obligatorisk) b),

Denna kurs behandlar orsaker och konsekvenser av internationell migration. Varför
väljer folk att flytta geografiskt? Hur påverkar invandring till ett land löner och
sysselsättning för den i landet boende befolkningen? Hur lång tid tar det för den
invandrade befolkningen i ett land att nå de inkomster och den sysselsättningsgrad som
råder bland infödda? I kursen används modeller baserade på bl.a. humankapitalteori och
diskrimineringsteori för att förklara de uppkomna resultaten. Studenterna får en förmåga
att redogöra för, förklara och tillämpa ekonomiska teorier om löne och sysselsättning
gällande effekten av invandring på infödda arbetare, samt redogöra för hur olika
empiriska strategier leder till olika resultat.
l

Nationalekonomi, examensarbete (kandidat), 15 hp, G2E (obligatorisk) b),

De teoretiska kunskaperna från tidigare fördjupningskurser man läst från 3175 hp
tillämpas i denna kurs i form av ett självständigt uppsatsarbete som seminariebehandlas
där studenten förväntas kunna försvara sin uppsats samt även opponera på någon
annans uppsats. I en kandidatuppsats får studenternas visa prov på att de uppfyller de
examensmål som finns för programmet: kunskap och förståelse, färdigheter och
förmågor och värderingsförmåga och ändamålsenligt förhållningssätt.
År 4:
l

Avancerad Matematisk Ekonomi 7,5 hp, A1N, (valbar) b)

Denna kurs ger studenten de matematiska grundkunskaper som krävs för mer
avancerade studier inom nationalekonomi. I kursen ingår grundläggande koncept inom
linjär algebra, analys i en och flera variabler, samt optimering. Viktiga koncept inom
differentialkalkyl, såsom implicita funktionssatsen behandlas också i kursen. Studenterna
introduceras också till att lösa matematiska problem numeriskt med hjälp av MATLAB.
l

Avancerad Ekonometri 7,5 hp, A1N, (valbar) b)

Den här kursen behandlar statistisk härledning, grundläggande begrepp inom ekonometri
samt identifikationsfrågor. Studenterna kommer att lära sig olika metoder och att kritiskt
utvärdera dessa baserat på modern statistisk analys. Studenterna lär sig också att
använda statistiska metoder med hjälp av MATLAB och STATA.
l

Avancerad Mikroekonomi 7,5 hp, A1N, (valbar) b)

Den här kursen behandlar statistisk härledning, grundläggande begrepp inom ekonometri
samt identifikationsfrågor. Studenterna kommer att lära sig olika metoder och att kritiskt
utvärdera dessa baserat på modern statistisk analys. Studenterna lär sig också att
använda statistiska metoder med hjälp av MATLAB och STATA.
l

Avancerad Mikroekonomi 7,5 hp, A1N, (valbar) b)

Avancerad Mikroekonomi är en kurs som ger studenterna en mer djupgående förståelse
för konsumtions och produktionsteori, jämviktsanalys, marknadsmisslyckanden,
ekonomiska styrmedel samt spelteori.
l

Avancerad Makroekonomi 7,5 hp, A1N, (valbar) b)

Kursen Avancerad Makroekonomi tar upp ämnen som ekonomisk tillväxt,
konjunkturcykler, konsumtionsbeteende, finansiell teori, arbetslöshet och
makroekonomisk politik med hjälp av avancerade teorier och metoder.
l

Utlandsstudier (valbar) A1N/F

Kurserna ska bedömas som relevanta för programmet och godkännas av
fördjupningsansvarig. Förkunskapskraven för kurser samt de lokala reglerna för examen
vid Linnéuniversitetet måste alltid uppfyllas.
l

Examensarbete i nationalekonomi för Civilekonomprogrammet, 30 hp, A1E
(obligatorisk) b),

Examensprojektet syftar till att studenten ska författa en hel termins masteruppsats
inriktad mot nationalekonomi; självständigt välja ett ämne med teoretisk relevans, bedriva
avancerat uppsatsarbete samt presentera och diskutera uppsatsen vid seminarier.
Examensarbetet kan också genomföras som ett praktikarbete vid ett företag eller
myndighet med handledning från LNU samt aktuell arbetsplats och där slutprodukten
ska vara en masteruppsats på 30 hp.
För alla fördjupningsinriktningar är det möjligt att välja utlandsstudier under
höstterminerna år 3 och/eller 4, dvs. termin 5 och/eller termin 7. Huvudområde,
ämnesgrupp, nivå och omfattning stäms av med, och godkänns av berörd
fördjupningsansvarig. För flera av fördjupningsinriktningar finns avtalade kurspaket vid
olika partneruniversitet. För en double degree, finns det möjlighet att genomföra ett
femte år på Civilekonomprogrammet inom ramen för något av våra double degree
program. Vilka regler som gäller för detta finns i "Handboken för double degree" som
finns på MyMoodle och lnu.se i samband med aktiv utlysning.
Vissa av kurserna på programmet samläses med studenter från andra program och
fristående kurser, samt kan eventuellt ges i en annan ordning. Kurserna i programmet
kan i samförstånd med program eller fördjupningsansvarig bytas ut mot motsvarande
kurser inom programmets inriktning. Vid utbyte av kurs kontrollerar program eller
fördjupningsansvarig att programmets mål fortfarande uppfylls. Andra valbara kurser än
de som anges kan bli aktuella. Valbara kurser kan komma att bytas ut och det meddelas
då av programansvarig.
a) kurs i huvudområdet Företagsekonomi
b) kurs i huvudområdet Nationalekonomi
c) kurs i Statistik
d) kurs i Rättsvetenskap
Ett civilekonomprogram på 240 hp måste, enligt Högskoleförordningen, innehålla ett
examensarbete om minst 30 hp. För kompletterande information se Linnéuniversitetets
lokala examensordning. Kurser som har getts tidigare vid samma programkod, EACIV,
kan också ingå i programmets examen och ersätter då kurs med likvärdigt innehåll.
Samhällsrelevans
Under hela utbildningen varvas teori och empiri för att uppnå en förståelse av
kunskapernas tillämpning i praktiken. Flera obligatoriska moment innehåller
arbetsplatsanknutna uppgifter. Gästföreläsare från praktisk verksamhet förekommer

lokala examensordning. Kurser som har getts tidigare vid samma programkod, EACIV,
kan också ingå i programmets examen och ersätter då kurs med likvärdigt innehåll.
Samhällsrelevans
Under hela utbildningen varvas teori och empiri för att uppnå en förståelse av
kunskapernas tillämpning i praktiken. Flera obligatoriska moment innehåller
arbetsplatsanknutna uppgifter. Gästföreläsare från praktisk verksamhet förekommer
också under flera kurser. I kurser och projektarbeten ges rikliga tillfällen till
företagskontakter. Examensarbetet sker i anknytning till företag, myndighet eller
organisation. På vissa fördjupningsinriktningar genomför studenterna terminsvisa
projektarbeten i företag, förvaltningar eller andra organisationer, alternativt har
partnerföretag. Via partnerföretag ges studenterna möjlighet att lära sig hur
verksamheter fungerar i praktiken och kontakter knyts till personliga nätverk.
Internationalisering
Studenter uppmuntras att förlägga en eller två terminer av sin utbildning vid ett utländskt
universitet. Utbildningen leder till arbete i en tydlig global arbetsmarknad och därmed är
internationalisering en självklar del i programmet och genomsyrar flera kurser inom
programmet. Inom programmets kurser diskuteras och belyses frågeställning som rör
internationalisering. Exempel, praktikfall/case och förhållningssätt som presenteras och
diskuteras under utbildningen hämtas även från andra länder. En omfattande del av
kurslitteraturen är engelskspråkig och med utländska författare. Flera kurser genomförs
med föreläsningar och examinationer på engelska. Gemensamma mötesplatser med
internationella studenter och möjligheter till dialog och erfarenhetsutbyte från andra
kulturer erbjuds då vissa kursmoment kan genomföras tillsammans med internationella
studenter.
Perspektiv i utbildningen
En social, etnisk och kulturell mångfald är centrala kriterier på civilekonomprogrammet.
Detta belyses bl.a. utifrån intersektionalitetsperspektiv på organisationer och
medarbetare för att belysa hur etnisk bakgrund, genus, sexuell läggning och social klass
samverkar. Internationella kontakter mellan lärare och forskare och fria tankeutbyten
över gränserna är av avgörande betydelse för undervisningens och forskningens
utveckling. Det ska finnas en öppenhet för studenter med varierande bakgrund.
Utbildningen ger verktyg för planering och utveckling i ett hållbarhetsperspektiv. Inom
supply chain management finns kopplingar till hållbar utveckling exempelvis transporter
och distributionslösningar, returlogistik, produktutveckling samt inköpsstrategier och
leverantörsmarknader.
Programmet problematiserar betydelsen av genusaspekter för lärandet och använder sig
av medvetna undervisnings och examinationsformer som stimulerar studenternas
förmåga för analys, kritiskt tänkande, abstraktion och teoretisering. Angående
könssegregering har programmet som mål att ha en jämn könsfördelning. Utbildningen
genomförs på ett sådant sätt att både kvinnors och mäns erfarenheter och kunskaper
synliggörs och utvecklas. Exempelvis utifrån ett organisationsperspektiv belyses genus
som en integrerad del av organisering och ledarskap, samt samspelet mellan kön och
andra identitetsgrunder såsom etnicitet.

Kvalitetsutveckling
Kontinuerlig utvärdering och förbättring av programmet sker bland annat genom
universitetets kursvärderingar, där resultatet hanteras av programansvarig och
programråd samt återkopplas till studenterna och sedan arkiveras. Programstudenterna
medverkar aktivt i uppföljningen och utvecklingen av programmet genom programråd,
samt via studentrepresentanter i det fakultetsgemensamma Utbildningskommittén. Alla
Ekonomihögskolans program genomgår även kvalitetsgenomlysningar baserat på
Association to Advance Collegiate Schools of Business’ (AACSB) standarder, och alla
huvudämnen genomgår kvalitetsutvärderingar via det nationella
kvalitetssäkringssystemet m.h.a Universitetskanslersämbetet. Ekonomihögskolans
fakultetsgemensamma kvalitetsplan styr bl.a. att en återkommande
programgenomlysning genomförs och att kursvärderingarna följs upp. Vid den
universitetsövergripande undersökningen Linnébarometern tillfrågas sistaårsstudenterna
om deras upplevelse av sin utbildning relaterat till olika kvalitetsaspekter.
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Examen
Efter avklarade studier som motsvarar de fordringar som finns angivna i
Högskoleförordningen och i den lokala examensordningen för Linnéuniversitet kan
studenten ansöka om examen. De som har fullföljt civilekonomprogrammet kan erhålla
följande examen:
Civilekonomexamen med inriktning: Företagsekonomi/Nationalekonomi
Master of Science in Business and Economics with specialisation: Business
Administration/Economics
Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska/engelska). Tillsammans med examensbeviset
följer Diploma Supplement (engelska).

Övrigt
För tillträde till kurserna inom programmet krävs att de förkunskaper som anges i
kursplanerna är uppfyllda vid kursstart. I de fall undervisningsspråket i kursen är
engelska genomförs även kursens examinationer på engelska.
Tillträde till respektive fördjupningsinriktning sker i mån av plats. Fördjupningsinriktning
kan ställas in vid för få sökande studenter.
Ett flertal fördjupningsinriktningar inom programmet ger även möjlighet att erhålla en
ekonomie kandidatexamen. För ytterligare information ta del av den lokala
examensordningen för Linnéuniversitetet.

