Kandidatprogram
i företagsekonomi
Projekt- och examenssamarbete

KANDIDATPROGRAM I FÖRETAGSEKONOMI

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STUDENTSAMVERKAN

Kandidatprogram i företagsekonomi är en ekonomutbildning
som tar sin utgångspunkt i Liberal arts som modell för universitetsutbildningar. Det betyder att studenterna, utöver huvudområdet Företagsekonomi, läser kurser som förankrar de företagsekonomiska kunskaperna i en historisk och nutida kontext.
Målet är att studenterna utvecklas till tänkande, reflekterande
och kännande ekonomer som bidrar till en bättre värld.
Under programmets första termin tar studenterna del av
företagsekonomins historiska och nutida sammanhang. I första
kursen tar man utgångspunkt i Visby som en historisk plats för
handel och utbyten. Därefter studeras en kurs i engelska med
inriktning på mångkulturell kommunikation.Vidare fördjupar
man sig i vad vetenskap och akademi är, samt att man utvecklar
förmågan att skriva. Den andra terminen innehåller kurser som
ger en första inblick i huvudområdet Företagsekonomi. Det
innebär att man studerar kurser i redovisning, ekonomistyrning
och kalkylering samt organisation, ledning och marknadsföring.
Andra läsåret inleds med fortsättningskurser i redovisning,
ekonomistyrning och kalkylering samt organisation, ledning och
marknadsföring. Termin fyra och fem är därefter öppna terminer där studenterna kan göra egna val. Under den här tiden
skall man studera ett sammanhängande bi-område om minst 30
högskolepoäng (hp). Studenterna har också möjlighet att förlägga en av terminerna utomlands. Under sjätte och sista terminen
gör man fördjupningskurser i företagsekonomi 30 hp, varav 15
hp är en självständig kandidatuppsats.

Ett halvår i förväg behöver en kontakt skapas. Är man till exempel intresserad av samverkan under vårterminen är det bra att
kontakta programansvarig i september.

PROJEKT- OCH EXAMENSARBETEN
Fortlöpande i de företagsekonomiska kurserna (termin 2,3
och 6) läser studenterna kurser där samarbete är möjligt.
Framförallt är det intressant sista terminen då de skriver sin
kandidatuppsats.

TIDIGARE STUDENTSAMVERKAN
Ett flertal uppsatser och senast kursen Entreprenörskap och
affärsutveckling. Den ges i början av höstterminen och i samverkan med Science park Gotland.

KONTAKTPERSON
Mathias Cöster, studierektor Företagsekonomi,
e-post: mathias.coster@fek.uu.se, tel: 0498 10 83 93.

