
Civilekonomprogrammet - Marknadsföring 2013-2017 (Antagna HT 2013)

Basblock:

CE4 - MF    
2016/2017

Ledarskap och reflekterande etik (7,5 
hp)

Forskningsmetoder i företagsekonomi 
(7,5 hp)

Självständigt arbete inom marknadsföring (30 hp)

Konsumentbeteende (7,5 hp) Relationsmarknadsföring och CRM (7,5 
hp)

CE3 - MF     
2015/2016

Marknadskommunikation (7,5 hp) Marknadsundersökning och 
marknadsanalys (7,5 hp) 

Entreprenörskap och affärsutveckling (7,5 
hp) Projektorienterad och reflekterande 

marknadsföringspraktik (15 hp)
Direkt- och interaktiv marknadsföring 

(7,5 hp)
Tjänstemarknadsföring och servicelogik 

(7,5 hp) Datamining (7,5 hp)

CE2    
2014/2015

Affärsjuridik 1 (15 hp) Finansiell ekonomi (7,5 hp) Statistik II (7,5 hp)

Finansiell planering (7,5) Strategisk marknadsföring (7,5 hp) Kreativt management (7,5) Externredovisning (7,5 hp)

HÖSTTERMIN VÅRTERMIN
Period 1 Period 2 Period 3 Period 4

CE1     
2013/2014

Makroekonomi (7,5 hp) Statistik I (7,5 hp) Mikroekonomi (7,5 hp) Internationell ekonomi (7,5 hp)

Organisationsdesign och 
managementrecept (7,5 hp)

Redovisningens grunder och tekniker (7,5 
hp) Marknadsföring (7,5 hp) Ekonomistyrning I (7,5 hp)



Civilekonomprogrammet - Management 2013-2017 (Antagna HT 2013)

Basblock:

CE4 - MA    
2016/2017

Pragmatiskt förändringsledarskap (15 hp)

Självständigt arbete inom management (30 hp)
Ledarskap och reflekterande etik (7,5 

hp)
Forskningsmetoder i företagsekonomi 

(7,5 hp)

CE3 - MA   
2015/2016

Performativ managementrevision (15 hp) Entreprenörskap och affärsutveckling (7,5 
hp)

Performativ fallstudie i managementpraktiken (15 
hp)

Balanserat management (15 hp) Management and revision i professionella 
organisationer (7,5 hp)

CE2    
2014/2015

Affärsjuridik 1 (15 hp) Finansiell ekonomi (7,5 hp) Statistik II (7,5 hp)

Finansiell planering (7,5) Strategisk marknadsföring (7,5 hp) Kreativt management (7,5) Externredovisning (7,5 hp)

CE1     
2013/2014

Makroekonomi (7,5 hp) Statistik I (7,5 hp) Mikroekonomi (7,5 hp) Internationell ekonomi (7,5 hp)

Organisationsdesign och 
managementrecept (7,5 hp)

Redovisningens grunder och tekniker (7,5 
hp) Marknadsföring (7,5 hp) Ekonomistyrning I (7,5 hp)

HÖSTTERMIN VÅRTERMIN
Period 1 Period 2 Period 3 Period 4



Civilekonomprogrammet - Redovisning 2013-2017 (Antagna HT 2013)

Basblock:

CE2    
2014/2015

Affärsjuridik 1 (15 hp) Finansiell ekonomi (7,5 hp) Statistik II (7,5 hp)

Finansiell planering (7,5) Strategisk marknadsföring (7,5 hp) Kreativt management (7,5)

CE4 - RE    
2016/2017

Ledarskap och reflekterande etik (7,5hp) Forskningsmetoder i företagsekonomi 
(7,5hp)

Självständigt arbete inom redovisning (30 hp)

Internationell redovisning (7,5 hp) Analys och bedömning av företag och 
förvaltning (7,5 hp)

Externredovisning (7,5 hp)

CE3 - RE 
2015/2016

Redovisningsteori och 
kocernredovisning (7,5 hp) Ekonomistyrning II (7,5 hp) Affärsjuridik II (15 hp)                                     

eller                                                                                          
Management och revision i professionella 

organisationer (7,5 hp) och 
Entreprenörskap och affärsutveckling (7,5 

hp)

Fallstudie i redovisningspraktiken (15 hp)Skatterätt I (15 hp)

Finansieringsteori (7,5 hp) Redovisningens informationssystem (7,5 
hp)

Period 1 Period 2 Period 3 Period 4

CE1     
2013/2014

Makroekonomi (7,5 hp) Statistik I (7,5 hp) Mikroekonomi (7,5 hp) Internationell ekonomi (7,5 hp)

Organisationsdesign och 
managementrecept (7,5 hp)

Redovisningens grunder och tekniker (7,5 
hp) Marknadsföring (7,5 hp) Ekonomistyrning I (7,5 hp)

HÖSTTERMIN VÅRTERMIN


	Blad1

