
  EK 2022-2023 

Examensstruktur för EKONOMIE KANDIDATEXAMEN 

För ekonomie kandidatexamen bör den studerande avlägga (180 sp): 

Gemensamma studier,  75 sp 
 

Grundkurser:    55 sp 

301009.0 Grundkurs i organisation och ledning   5 sp (år 1) 

301010.0 Strategisk ledning     5 sp (år 1) 

305001.0 Introduktion till marknadsföring    5 sp (år 1) 

MF00CM13 Marknadsföringsstrategi och trender  5 sp (år 1) 

310001.0 Grundkurs i redovisning    5 sp (år 1) 

310002.0 Ekonomistyrningens grunder   5 sp (år 1) 

340000.6 Grundkurs i juridik/inledning till handelsrätt   5 sp (år 1) 

350000.2 Grundkurs i nationalekonomi: makroekonomi   5 sp (år 1) 

350000.1 Grundkurs i nationalekonomi: mikroekonomi  5 sp (år 1) 

457110.0 Informationssystem: Digitalisering   5 sp (år 1) 

457111.0 Informationssystem: Analytics   5 sp (år 1) 

- Grundkurserna i huvudämnet (10 sp) räknas in i huvudämnets grundstudier.  

- Ifall biämnet är ett ekonomiskt ämne flyttas grundkurserna till biämnets 

grundstudier.  

 

Metodstudier:    15 sp 

350022.0 Ekonomisk matematik                                   5 sp (år 1) 

357000.1 Kvantitativa metoder                                     5 sp (år 2/3) 

357000.2 Kvalitativa metoder                                        5 sp (år 3) 

 

357006.0 Akademiska studiefärdigheter för ekonomer 5 sp (år 1)  5 sp 

 

  



  EK 2022-2023 

Språkstudier, 20 sp 
  

 Finska/svenska                                              5 sp (år 1/år 2) 

- Studerande vars skolutbildningsspråk är svenska avlägger  

922751.0 Muntlig förmåga i finska (ekonomutbildningen) 2 sp och  

922752.0 Skriftlig förmåga i finska (ekonomutbildningen) 3 sp 

- Studerande vars skolutbildningsspråk är finska avlägger  

CS00CN14 Svenska som andra inhemska språk  5 sp 

 Språk A (nivå 4)                                             5 sp (år 2/3) 

923472.0 Engelska (ekonomutbildningen). Kan ersättas med ett annat främmande språk på 

nivå 4 (se utbudet vid CSK). 

Språk B (valfri nivå)                                           5 sp (år 2/3) 
Ett av de språk som undervisas vid Språkcentret: Tyska, franska, ryska, spanska, italienska  

CS00CM35 Akademisk framställning (FSE)  5 sp (år 3) 

Huvudämnet (år 1-3), (60) sp 

 Grundstudier 25 sp (inkl. grundkurserna) 25 sp 

 Ämnesstudier 25 sp 25 sp 

 Kandidatavhandling samt tillhörande seminarier (år 3) 10 sp 

 10 sp 

Biämnet  (år 1-3) 25 sp                             

    Grundstudier i valfritt universitetsämne  25 sp 

  

Valfria  studier (år 1-3) 5-20 sp  5-20 sp 

- Inom ramarna för valfria studier kan vilket ämne som helst läsas. Den 

studerande kan välja att fördjupa sig i något ämne, tillgodoräkna 

prestationer avlagda utomlands eller läsa enstaka kurser eller extra språk. 

- Valfria studiernas omfattning beror på valet av huvud- / biämne enligt 

följande: 

 10 sp valfria studier då biämnet är ett icke-ekonomiskt ämne 

 15 sp valfria studier då biämnet är handelsrätt 

 20 sp valfria studier då både huvud- och biämnet är ekonomiskt  
 

 Totalt 180 sp 


