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Program och examensfordringar på grundnivå 

EGEKO Ekonomie kandidatprogram, 180 hp 

Examen Huvudområde Degree Major 

Ekonomie 
kandidatexamen 

Företagsekonomi Bachelor of Science in 
Business and Economics  

Business administration 

Ekonomie 

kandidatexamen 

Nationalekonomi Bachelor of Science in 

Business and Economics  

Economics 

Ekonomie 

kandidatexamen 

Ekonomisk historia Bachelor of Science in 

Business and Economics  

Economic history 

Ekonomie 
kandidatexamen 

Handelsrätt Bachelor of Science in 
Business and Economics  

Business law 

Ekonomie 

kandidatexamen 

Statistik Bachelor of Science in 

Business and Economics  

Statistics 

Ekonomie  

kandidatexamen 

Informatik Bachelor of Science in 

Business and Economics 

Informatics 

 
Examensfordringarna för ekonomie kandidatexamen utgörs av: 
minst 30 hp i företagsekonomi 
minst 30 hp i nationalekonomi 
sammantaget minst 90 hp i något av huvudområdena enligt ovan. Av de 90 högskolepoängen inom 
huvudområdet skall 15 hp utgöras av ett examensarbete. Examensarbetet bör utföras som sista 
moment under utbildningen. Kurser från både 1993 års examensordning och 2007 års 
examensordning kan ingå. 

EGINF Systemvetenskapligt kandidatprogram – design av informationssystem, 180 hp 

Examen: filosofie kandidatexamen i systemvetenskap huvudområde informationssystem 
Engelsk översättning: Bachelor of Science in Information Systems 
Examensfordringarna för Systemvetenskapligt kandidatprogram lämnas av Institutionen för 
informatik. 

Huvudområden vid Ekonomihögskolan för filosofie kandidatexamen, 180 hp 

Examen Huvudområde Degree Major 

Filosofie kandidatexamen Företagsekonomi Bachelor of Science   Business administration 

Filosofie kandidatexamen Nationalekonomi Bachelor of Science  Economics 

Filosofie kandidatexamen Ekonomisk historia Bachelor of Science  Economic history 

Filosofie kandidatexamen Handelsrätt Bachelor of Science  Business law 

Filosofie kandidatexamen Statistik Bachelor of Science  Statistics 

Filosofie kandidatexamen Informatik Bachelor of Science  Informatics 

Filosofie kandidatexamen Underrättelseanalys Bachelor of Science  Intellegence analysis 
 
Examensfordringarna för filosofie kandidatexamen utgörs av: 
sammantaget minst 90 hp i något av huvudområdena enligt ovan. Av de 90 högskolepoängen inom 
huvudområdet skall 15 hp utgöras av ett examensarbete. Examensarbetet bör utföras som avslutande 
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moment under utbildningen. Kurser från både 1993 års examensordning och 2007 års 
examensordning kan ingå. 
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Yrkesexamina och examensfordringar 

Civilekonomprogram, analytisk inriktning, 240 hp 

Examen: Civilekonomexamen  
Engelsk översättning: Master of Science in Business and Economics 
 
1) Civilekonomexamen, analytisk inriktning med företagsekonomi som huvudområde 
Examensfordringarna utgörs av att studenten ska ha varit antagen och registrerad på programkod 
EACEK-ANIN samt ha slutfört utbildningen omfattande 240 hp i enlighet med gällande 
utbildningsplan (för respektive antagningsomgång) inklusive ett självständigt arbete i 
företagsekonomi om minst 30 hp på avancerad nivå.  
 
Minst 120 hp skall utgöras av kurser i företagsekonomi med progression, av dessa 120 hp skall minst 
60 hp vara kurser på avancerad nivå (undantag görs vid fullföljd revisionsinriktning, där 15 hp 
Revisorsjuridik ingår samt vid fullföljd inriktning internationell marknadsföring där kurs i statistik 5 
hp kan ingå). Vidare ingår krav om kurs i nationalekonomi omfattande 30 hp samt kurser i handelsrätt 
(minst 15 hp) och statistik (minst 15 hp).  
 
2) Civilekonomexamen, analytisk inriktning med nationalekonomi som huvudområde 
Examensfordringarna utgörs av att studenten ska ha varit antagen och registrerad på programkod 
EACEK-ANIN samt ha slutfört utbildningen omfattande 240 hp i enlighet med gällande 
utbildningsplan inklusive ett självständigt arbete i nationalekonomi om minst 30 hp på avancerad 
nivå. 
 
Minst 120 hp skall utgöras av kurser i nationalekonomi med progression, av dessa 120 hp skall minst 
60 hp vara kurser på avancerad nivå. Vidare ingår krav om kurs i företagsekonomi omfattande 30 hp 
samt kurser i handelsrätt (minst 15 hp) och statistik (minst 15 hp).  
 
Då civilekonomutbildningen leder fram till en yrkesexamen ingår speciella kurser för studenten i 
enlighet med respektive utbildningsplan. Det är ej möjligt för studenter som ej varit antagna och 
registrerade på EACEK-ANIN att nå examensfordringarna.  
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Civilekonomprogram, språklig inriktning (samtliga språk), 240 hp 

Examen: Civilekonomexamen språklig inriktning 
Engelsk översättning: Master of Science in Business and Economics, specialization Language and 
Culture 
 
3) Civilekonomexamen språklig inriktning med företagsekonomi som huvudområde 
Examensfordringarna utgörs av att studenten ska ha varit antagen och registrerad på någon av 
programkoderna EACEK-ARAB, EACEK-DANS, EACEK-ENGE, EACEK-FRAN, EACEK-ITAL, 
EACEK-JAPA, EACEK-KINE, EACEK- RYSK, EACEK-SPAN, EACEK-TYSK samt ha slutfört 
utbildningen omfattande 240 hp i enlighet med gällande utbildningsplan inklusive ett självständigt 
arbete i företagsekonomi om minst 30 hp på avancerad nivå. Dessutom ingår krav om minst 30 hp i 
något av språken arabiska, danska, engelska, franska, italienska, japanska, kinesiska, ryska, spanska 
eller tyska. 
 
Minst 120 hp skall utgöras av kurser i företagsekonomi med progression, av dessa 120 hp skall minst 
60 hp vara kurser på avancerad nivå (undantag görs vid fullföljd revisionsinriktning, där 15 hp 
Revisorsjuridik ingår samt vid fullföljd inriktning internationell marknadsföring där kurs i statistik 5 
hp kan ingå). Vidare ingår krav om kurs i nationalekonomi omfattande 30 hp samt kurser i handelsrätt 
(minst 15 hp) och statistik (minst 15 hp) .  
 
4) Civilekonomexamen, språklig inriktning med nationalekonomi som huvudområde 
Examensfordringarna utgörs av att studenten ska ha varit antagen och registrerad på någon av 
programkoderna, EACEK-DANS, EACEK-ENGE, EACEK-FRAN, EACEK-ITAL, EACEK- RYSK, 
EACEK-SPAN, EACEK-TYSK samt ha slutfört utbildningen omfattande 240 hp i enlighet med 
gällande utbildningsplan inklusive ett självständigt arbete i nationalekonomi om minst 30 hp på 
avancerad nivå. Dessutom ingår krav om minst 30 hp i något av språken danska, engelska, franska, 
italienska, ryska, spanska eller tyska. 
 
Minst 120 hp skall utgöras av kurser i nationalekonomi med progression, av dessa 120 hp skall minst 
60 hp vara kurser på avancerad nivå. Vidare ingår krav om kurs i företagsekonomi omfattande 30 hp 
samt kurser i handelsrätt (minst 15 hp) och statistik (minst 15 hp).  
 
Då civilekonomutbildningen leder fram till en yrkesexamen ingår speciella kurser för studenten i 
enlighet med respektive utbildningsplan. För studenter som läser civilekonomprogrammet med 
språklig inriktning ställs särskilda krav på kombinationen av kurser i språk och ekonomi. Studenter 
som varit registrerade på någon av ovanstående inriktningar med språk, kan ej sägas möta examens-
fordringarna för en civilekonomexamen med analytisk inriktning. 
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Program och examensfordringar på avancerad nivå 

 

Magister/masterprogram som kan leda till antingen ekonomie eller filosofie examen: 

 

EAGIM Magisterprogram: International Marketing & Brand Management, 60 hp 

Examen Huvudområde Degree Major 

Ekonomie 
Magisterexamen 

Företagsekonomi med 
fördjupning i 

internationell 

marknadsföring och 
varumärken 

Master of Science in 
Business and Economics 

(60 credits) 

Business administration 
with specialization in 

International Marketing 

and Brand Management 

Examen Huvudområde Degree Major 

Filosofie Magisterexamen Företagsekonomi med 

fördjupning i 

internationell 
marknadsföring och 

varumärken 

Master of Science (60 

credits) 

Business administration 

with specialization in 

International Marketing 
and Brand Management 

 
Examensfordringar:  
Examensfordringarna för ekonomie- alternativt filosofie magisterexamen huvudområde 
företagsekonomi, fördjupning internationell marknadsföring och varumärken utgörs av 60 hp inom 
specialiseringen inom huvudområdet inklusive kursen BUSN29 Degree project in international 
marketing omfattande 15 hp. Samtliga ingående kurser ska vara på avancerad nivå. 
 
Kurser från 1993 års examensordning kan ingå i examen. 

EAGGV Magisterprogram: Globalization, Brands and Consumption, 60 hp 

Examen Huvudområde Degree Major 

Ekonomie 

Magisterexamen 

Företagsekonomi med 

fördjupning i 

globalisering, 
varumärken och 

konsumtion 

Master of Science in 

Business and Economics 

(60 credits) 

Business administration 

with specialization in 

Globalization, Brands 
and Consumption 

Examen Huvudområde Degree Major 

Filosofie Magisterexamen Företagsekonomi med 

fördjupning i 
globalisering, 

varumärken och 

konsumtion 

Master of Science (60 

credits) 

Business administration 

with specialization in 
Globalization, Brands 

and Consumption 
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Examensfordringar:  
Examensfordringarna för ekonomie- alternativt filosofie magisterexamen huvudområde 
företagsekonomi, fördjupning globalisering, varumärken och konsumtion utgörs av 60 hp inom 
specialiseringen inom huvudområdet inklusive kursen BUSN29 Degree project in international 
marketing omfattande 15 hp. Samtliga ingående kurser ska vara på avancerad nivå. 

EAGMK Magisterprogram: Managing People, Knowledge and Change, 60 hp 

Examen Huvudområde Degree Major 

Ekonomie 
Magisterexamen 

Företagsekonomi med 
fördjupning i ledarskap, 

kunskap och 

förändringsprocesser 

Master of Science in 
Business and Economics 

(60 credits) 

Business administration 
with specialization in 

Managing People, 

Knowledge and Change 

Examen Huvudområde Degree Major 

Filosofie Magisterexamen Företagsekonomi med 
fördjupning i ledarskap, 

kunskap och 

förändringsprocesser 

Master of Science (60 
credits) 

Business administration 
with specialization in 

Managing People, 

Knowledge and Change 
 
 
 
Examensfordringar:  
Examensfordringarna för ekonomie- alternativt filosofie magisterexamen huvudområde 
företagsekonomi, fördjupning ledarskap, kunskap och förändringsprocesser utgörs av 60 hp inom 
specialiseringen inom huvudområdet inklusive kursen BUSN49 Degree project in managing people, 
knowledge and change omfattande 15 hp. Samtliga ingående kurser ska vara på avancerad nivå. 
 
Kurser från 1993 års examensordning kan ingå i examen. 

EAGCF Magisterprogram: Corporate and Financial Management, 60 hp 

Examen Huvudområde Degree Major 

Ekonomie 

Magisterexamen 

Företagsekonomi med 

fördjupning i 

företagsfinansiering 

Master of Science in 

Business and Economics 

(60 credits) 

Business administration 

with specialization in 

Corporate Financial 
Management 

Examen Huvudområde Degree Major 

Filosofie Magisterexamen Företagsekonomi med 

fördjupning i 

företagsfinansiering 

Master of Science (60 

credits) 

Business administration 

with specialization in 

Corporate Financial 
Management 

 
Examensfordringar:  
Examensfordringarna för ekonomie- alternativt filosofie magisterexamen huvudområde 
företagsekonomi, fördjupning företagsfinansiering utgörs 60 hp inom specialiseringen inom 
huvudområdet inklusive kursen BUSN89 Degree project in corporate and financial management, 15 
hp. Av de 60 hp inom huvudområdet ska minst 45 hp utgöra kurser på avancerad nivå. 
 
Kurser från 1993 års examensordning kan ingå i examen. 
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EAGRR Magisterprogram: Accounting and Auditing, 60 hp 

Examen Huvudområde Degree Major 

Ekonomie 

Magisterexamen 

Företagsekonomi med 

fördjupning i redovisning 

och revision 

Master of Science in 

Business and Economics 

(60 credits) 

Business administration 

with specialization in 

Accounting and Auditing 
 

 

Examen Huvudområde Degree Major 

Filosofie Magisterexamen Företagsekonomi med 

fördjupning i redovisning 
och revision 

Master of Science (60 

credits) 

Business administration 

with specialization in 
Accounting and Auditing 

 
Examensfordringar:  
Examensfordringarna för ekonomie- alternativt filosofie magisterexamen huvudområde 
företagsekonomi, fördjupning redovisning och revision utgörs 60 hp inom specialiseringen inom 
huvudområdet inklusive kursen BUSN69 Degree project - Accounting and Auditing, 15 hp. Av de 60 
hp inom huvudområdet ska minst 45 hp utgöra kurser på avancerad nivå. 
 
Kurser från 1993 års examensordning kan ingå i examen. 
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EAGRE Magisterprogram: Accounting and Management Control, 60 hp 

Examen Huvudområde Degree Major 

Ekonomie 

Magisterexamen 

Företagsekonomi med 

fördjupning i redovisning 

och ekonomistyrning 

Master of Science in 

Business and Economics 

(60 credits) 

Business administration 

with specialization in 

Accounting and 
Management Control 

Examen Huvudområde Degree Major 

Filosofie Magisterexamen Företagsekonomi med 

fördjupning i redovisning 

och ekonomistyrning 

Master of Science (60 

credits) 

Business administration 

with specialization in 

Accounting and 
Management Control 

 
Examensfordringar:  
Examensfordringarna för ekonomie- alternativt filosofie magisterexamen huvudområde 
företagsekonomi, fördjupning redovisning och ekonomistyrning utgörs 60 hp inom specialiseringen 
inom huvudområdet inklusive kursen BUSN68 Degree project - Accounting and Management 
Control, 15 hp. Av de 60 hp inom huvudområdet ska minst 45 hp utgöra kurser på avancerad nivå. 
 
Kurser från 1993 års examensordning kan ingå i examen. 

EAFEA Masterprogram: Management Research, 60 hp 

Examen Huvudområde Degree Major 

Ekonomie Masterexamen Företagsekonomsk analys Master of Science in 
Business and Economics 

(120 credits) 

Management Research 
Methods 

Examen Huvudområde Degree Major 

Filosofie Masterexamen Företagsekonomisk 

analys 

Master of Science (120 

credits) 

Management Research 

Methods  
 
Examensfordringar:  
Examensfordringarna för ekonomie- alternativt filosofie masterexamen huvudområde 
företagsekonomisk analys utgörs 120 hp inom huvudområdet inklusive kursen BUSP04 Degree 
project in Managemet Research Methods, 30 hp. Av de 120 hp inom huvudområdet ska minst 90 hp 
utgöra kurser på avancerad nivå. 
 
Kurser från 1993 års examensordning kan ingå i examen. 
 
Examensfordringar för ekonomie- alternativt filosofie magisterexamen huvudområde 
företagsekonomisk analys utgörs av 60 hp inom huvudområdet. Följande kurser ska ingå:  
BUSM95 Philosophy of Science, 7,5 hp 
BUSM96 Business Research Methods, 15 hp 
BUSM29 Tutorial Course 7, 5hp samt BUSP04 Degree Project – Management Research, 30 hp 
 
Kurser från 1993 års examensordning kan ingå i examen. 
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EAGEC Magisterprogram: Economics 60 hp 

Examen Huvudområde Degree Major 

Ekonomie 

Magisterexamen 

Nationalekonomi Master of Science in 

Business and Economics 

(60 credits) 

Economics 

Examen Huvudområde Degree Major 

Filosofie Magisterexamen Nationalekonomi Master of Science (60 
credits) 

Economics 

 
Examensfordringar:  
Examensfordringarna för ekonomie- alternativt filosofie magisterexamen huvudområde 
nationalekonomi utgörs av 60 hp på avancerad nivå, av vilka minst 52,5 hp ska vara inom 
huvudområdet. Kurser utanför huvudområdet måste godkännas av Nationalekonomiska institutionen. 
 
De 60 högskolepoängen måste inkludera följande kurser: 
NEKN01 Examensarbete – magisternivå (15 hp), samt  
 
Endera av följande alternativ omfattande 15 hp: 
NEKN21 Avancerad mikroekonomisk analys (7,5 hp) och NEKN31 Avancerad ekonometri (7,5 hp), 
NEKN21 Avancerad mikroekonomisk analys (7,5 hp) och NEKN41 Avancerad makroekonomisk 
analys (7,5 hp), 
NEKN21 Avancerad mikroekonomisk analys (7,5 hp) och NEKP31 Matematiska metoder - statisk 
optimering (7,5 hp), 
NEKN31 Avancerad ekonometri (7,5 hp) och NEKN41 Avancerad makroekonomisk analys (7,5 hp), 
NEKN31 Avancerad ekonometri (7,5 hp) och NEKN81 Grunderna för finansiell ekonomi (7,5 hp), 
eller 
NEKN31 Avancerad ekonometri (7,5 hp) och NEKP31 Matematiska metoder - statisk optimering (7,5 
hp). 
 
Nationalekonomiska institutionen avgör i varje enskilt fall om kurser från 1993 års examensordning 
kan ingå i examen. 
 

EAECO Masterprogram: Economics, 120 hp 

Examen Huvudområde Degree Major 

Ekonomie Masterexamen Nationalekonomi Master of Science in 

Business and Economics 

(120 credits) 

Economics 

Examen Huvudområde Degree Major 

Filosofie Masterexamen Nationalekonomi Master of Science (120 
credits) 

Economics 

 
Examensfordringar:  
Examensfordringarna för ekonomie- alternativt filosofie masterexamen huvudområde 
nationalekonomi utgörs av 120 hp på avancerad nivå, av vilka minst 105 hp ska vara inom 
huvudområdet. Kurser utanför huvudområdet måste godkännas av Nationalekonomiska institutionen. 
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De 120 högskolepoängen måste inkludera följande kurser:  
NEKN01 Examensarbete – magisternivå (15 hp),  
NEKN21 Avancerad mikroekonomisk analys (7,5 hp),  
NEKN31 Avancerad ekonometri (7,5 hp),  
NEKN41 Avancerad makroekonomisk analys (7,5 hp)och  
NEKP01 Examensarbete – masternivå (15 hp).  
 
Nationalekonomiska institutionen avgör i varje enskilt fall om kurser från 1993 års examensordning 
kan ingå i examen. 

EAGER Magisterprogram: Economic Research Methods, 60 hp 

Examen Huvudområde Degree Major 

Ekonomie 

Magisterexamen 

Forskningsmetodik i 

nationalekonomi 

Master of Science in 

Business and Economics 

(60 credits) 

Economic Research 

Methods 

Examen Huvudområde Degree Major 

Filosofie Magisterexamen Forskningsmetodik i 
nationalekonomi 

Master of Science (60 
credits) 

Economic Research 
Methods 

 
Examensfordringar:  
Examensfordringarna för ekonomie- alternativt filosofie magisterexamen huvudområde 
forskningsmetodik i nationalekonomi utgörs av 60 hp på avancerade nivå inom huvudområdena 
nationalekonomi och forskningsmetodik i nationalekonomi.  
 
De 60 högskolepoängen måste inkludera följande kurser: 
NEKM06 Examensarbete – magisternivå, programmet i forskningsmetodik i nationalekonomi (15 
hp),  
 
minst en av följande kurser  
NEKN21 Avancerad mikroekonomisk analys (7,5 hp)  
NEKN31 Avancerad ekonometri (7,5 hp), eller  
NEKN41 Avancerad makroekonomisk analys (7,5 hp),  
 
samt minst två av följande kurser  
NEKP23 Mikroekonomisk teori - individuella val samt spelteori (7,5 hp) 
NEKP31 Matematiska metoder – statisk optimering (7,5 hp) 
NEKM46 Mikroekonomisk teori - allmän jämvikt (7,5 hp) 
NEKP32 Matematiska metoder - dynamisk optimering (7,5 hp) 
NEKP41 Ekonomisk tillväxt, avancerad kurs (7,5 hp) 
NEKP33 Statistiska metoder för ekonometri (7,5 hp) 
NEKP34 Ekonometrisk teori (7,5 hp), eller 
NEKP42 Internationell makroekonomisk teori (7,5 hp). 
 
Nationalekonomiska institutionen avgör i varje enskilt fall om kurser från 1993 års examensordning 
kan ingå i examen. 
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EAGIC Magisterprogram: International Economics with a focus on China, 60 hp 

Examen Huvudområde Degree Major 

Ekonomie 

Magisterexamen 

Internationell ekonomi 

med fokus på Kina 

Master of Science in 

Business and Economics 

(60 credits) 

International Economics 

with a focus on China 

Examen Huvudområde Degree Major 

Filosofie Magisterexamen Internationell ekonomi 
med fokus på Kina 

Master of Science (60 
credits) 

International Economics 
with a focus on China 

 
Examensfordringar:  
Examensfordringarna för ekonomie- alternativt filosofie magisterexamen huvudområde internationell 
ekonomi med fokus på Kina utgörs av 60 hp på avancerad nivå av vilka 52,5 hp måste vara inom 
huvudområdena internationell ekonomi med fokus på Kina, ekonomisk historia och nationalekonomi. 
Kurser utanför dessa huvudområden måste godkännas av ledningen för magisterprogrammet i 
international ekonomi med fokus på Kina vid Nationalekonomiska institutionen. Ledningen för 
programmet avgör även eventuella önskemål om att inkludera kurser från 1993 års examensordning i 
examen. 
 
De 60 högskolepoängen måste inkludera följande kurser: 
NEKN03 Examensarbete– magisternivå, programmet i internationell ekonomi med fokus på Kina (15 
hp) eller  
EKHR81 First Year Independent Research – EAGIC (15 hp), 
NEKN21 Avancerad mikroekonomisk analys (7,5 hp) eller EKHM11 Comparative Analysis of 
Economic Change (7,5 hp),  
NEKN74 Avancerad ekonometri (7,5 hp) eller EKHM12 Econometrics and Time Series Analysis (7,5 
hp),  
NEKN74 Kinas ekonomi (7,5 hp),  
NEKN75 Institutioner, marknader och företag i ett kinesiskt sammanhang (7,5 hp), samt 
EKHM31 China and the Asia Pacific Economy (7,5 hp). 

Examensfordringar för ekonomie alternativt filosofie magisterexamen huvudområde 
företagsekonomi 

Examensfordringar för ekonomie alternativt filosofie magisterexamen, huvudområde företagsekonomi 
(Master of Science in Business and Economics (60 credit) Major Business Administration alternativt 
Master of Science (60 credits) Major Business Administration) utgörs av 60 hp på avancerad nivå 
inom huvudområdet. Vidare gäller att inom huvudområdet ingår krav på specialisering innefattande 
examensarbete om minst 15 hp. Dessa krav innebär att minst en av kurserna nedan ska ingå: 
 
BUSN29 Degree project in international marketing omfattande 15 hp 
BUSN49 Degree project in managing people, knowledge and change omfattande 15 hp 
BUSN89 Degree project in corporate and financial management omfattande 15 hp 
BUSN69 Degree project - Accounting and Auditing omfattande 15 hp 
BUSN68 Degree project - Accounting and Management Control omfattande 15 hp 
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Examensfordringar för ekonomie alternativt filosofie masterexamen huvudområde 
hälsoekonomi 

Examensfordringarna för ekonomie- alternativt filosofie magisterexamen huvudområde hälsoekonomi 
(Master of Science in Business and Economics (60 credits) Major Health Economics alternativt 
Master of Science (60 credits) Major Health Economics) utgörs av 60 hp på avancerad nivå av vilken 
52,5 hp måste vara inom huvudområdena hälsoekonomi och nationalekonomi. Kurser utanför dessa 
huvudområden måste godkännas av nationalekonomiska institutionen. 
De 60 hp måste inkludera följande kurser: 
NEKN06 "Examensarbete – magisternivå, hälsoekonomisk inriktning (15 hp)",  
NEKN21 "Avancerad mikroekonomisk analys (7,5 hp)",  
NEKN31 "Avancerad ekonometri (7,5 hp)",  
NEKN51 "Samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning (7,5 hp)",  
NEKN61 "Avancerad hälsoekonomi, (7,5 hp)", samt 
NEKN33 "Tillämpad mikroekonometri, (7,5 hp)" 

Examensfordringar för ekonomie alternativt filosofie masterexamen huvudområde 
företagsekonomi 

Examensfordringar för ekonomie alternativt filosofie masterexamen, huvudområde företagsekonomi 
lämnas av Företagsekonomiska institutionen. 
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Magister/masterprogram som leder till filosofie examina: 

EAGEN Magisterprogram: Entrepreneurship, 60 hp 

Examen Huvudområde Degree Major 

Filosofie Magisterexamen Entreprenörskap Master of Science (60 

credits) 

Entrepreneurship 

 
Examensfordringar:  
Examensfordringarna för filosofie magisterexamen huvudområde entreprenörskap utgörs av  
60 hp inom huvudområdet inklusive kursen ENT09 Entrepreneurial project, 30 hp. Samtliga ingående 
kurser ska vara på avancerad nivå. 
 
Kurser från 1993 års examensordning kan ej ingå i examen. 

EAGIN Magisterprogram: Information Systems, 60 hp 

Examen Huvudområde Degree Major 

Filosofie Magisterexamen Informationssystem Master of Science (60 

credits) 

Information Systems 

 
Examensfordringar:  
Examensfordringarna för filosofie magisterexamen huvudområde informationssystem utgörs av  
60 hp inom huvudområdet inklusive kursen INFM03 Master course - Research Methods and Degree 
Project Essay, 15 hp. Samtliga ingående kurser ska vara på avancerad nivå.  
 
Kurser från 1993 års examensordning kan ej ingå i examen. 

EAGSB Magisterprogram: Sustainable Business Leadership, 60 hp 

Examen Huvudområde Degree Major 

Filosofie Magisterexamen Management Master of Science (60 
credits) 

Management 

 
Examensfordringar:  
Examensfordringarna för filosofie magisterexamen, huvudområde management, utgörs av 60 hp inom 
huvudområdet inklusive kursen MGTN04 Degree project: Globally Responsible Leadership, 15 hp. 
Av de 60 hp inom huvudområdet ska samtliga utgöra kurser på avancerad nivå. 
 
Kurser från 1993 års examensordning kan ej ingå i examen. 
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JAEUH Masterprogram: European Business Law, 120hp 

Examen Huvudområde Degree Major 

Filosofie Masterexamen Europeisk handelsrätt Master of Science (120 

credits) 

European Business Law 

Examen Huvudområde Degree Major 

Filosofie Magisterexamen Europeisk handelsrätt Master of Science (60 

credits) 

European Business Law 

 
Examensfordringar:  
Examensfordringarna för filosofie magisterexamen huvudområde Europeisk handelsrätt lämnas av 
Institutionen för handelsrätt. 

EAEHI Masterprogram: Economic History, 120hp 

Examen Huvudområde Degree Major 

Filosofie Masterexamen Ekonomisk historia Master of Science (120 

credits) 

Economic History 

 
 
Examensfordringar:  
Examensfordringarna för filosofie masterexamen huvudområde ekonomisk historia utgörs av 45 hp 
obligatoriska kurser: 
EKHM20 Comparative Analysis of Economic Change, 7,5 hp 
EKHM21 Econometrics and Time Series Analysis, 7,5 hp 
EKHM30 Population and Living Standards, 7,5 hp 
EKHM40 Research Design 7,5 hp 
EKHM42 Institutions, Economic Growth and Equity, 7,5 hp 
EKHM43 The Global Economy and Long-term Economic Growth, 7,5 hp 
eller motsvarande 
 
samt 30 hp programspecifika uppsatskurser: 
EKHR61First Year Independent Research, 15 hp och 
EKHR62 Second Year Independent Research, 15 hp eller 
EKHR63 Combined Independent Research, 30 hp 
eller motsvarande 
 
samt 45 hp valfria kurser inom de ekonomiska, historiska och samhällsvetenskapliga ämnena.  
 
Av de 120 hp inom huvudområdet ska samtliga utgöras av kurser på avancerad nivå. 
 
Studenter kan även efter 60 hp avklarade kurser inom huvudområdet inklusive examensarbete 
omfattande 15 hp studier ansöka om: 
 
Examen Huvudområde Degree Major 

Filosofie Magisterexamen Ekonomisk historia Master of Science (60 
credits) 

Economic History 

 
Examensfordringar:  
Examensfordringarna för filosofie magisterexamen huvudområde ekonomisk historia utgörs av 30 hp 
obligatoriska kurser:  
EKHM20 Comparative Analysis of Economic Change, 7,5 hp 
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EKHM30 Population and Living Standards, 7,5 hp 
EKHM40 Research Design 7,5 hp 
EKHM42 Institutions, Economic Growth and Equity, 7,5 hp eller 
EKHM43 The Global Economy and Long-term Economic Growth, 7,5 hp 
eller motsvarande 
 
samt 15 hp programspecifik uppsatskurs 
EKHR61First Year Independent Research, 15 hp 
eller motsvarande 
 
samt 15 hp valfria kurser inom de ekonomiska, historiska och samhällsvetenskapliga ämnena.  
 
Av de 60 hp inom huvudområdet ska samtliga utgöras av kurser på avancerad nivå. 
 
Ledningen för programmet, tillsammans med Ekonomisk-historiska institutionen avgör i varje enskilt 
fall om kurser från 1993 års examensordning kan ingå i examen. 

EAEGI Masterprogram: Economic Growth, Innovation and Spatial Dynamics, 120hp 

Examen Huvudområde Degree Major 

Filosofie Masterexamen Ekonomisk tillväxt, 

innovationer och rumslig 
dynamik 

Master of Science (120 

credits) 

Economic Growth, 

Innovation and Spatial 
Dynamics 

 
Examensfordringar:  
Examensfordringarna för filosofie masterexamen huvudområde ekonomisk tillväxt, innovationer och  
rumslig dynamik utgörs av 37,5 hp obligatoriska kurser: 
EKHM22 Economic Growth over Time and Space, 7,5 hp  
EKHM32 Economics of Innovation, 7,5 hp 
EKHM40 Research Design 7,5 hp 
EKHM33 Innovation, Energy and Sustainability, 7,5 hp 
EKHM23 Small Business Economics, Regional Development, and Entrepreneurship, 7,5 hp  
eller motsvarande  
  
samt 30 hp programspecifika uppsatskurser:  
EKHR71First Year Independent Research, 15 hp och 
EKHR72 Second Year Independent Research, 15 hp eller 
EKHR73 Combined independent Research, 30 hp 
eller motsvarande  
 
samt 52,5 hp valfria kurser inom de ekonomiska, historiska och samhällsvetenskapliga ämnena 
specificerade enligt lista i utbildningsplanen. 
 
Av de 120 hp inom huvudområdet ska samtliga utgöras av kurser på avancerad nivå. 
 
Studenter kan även efter 60 hp avklarade kurser inom huvudområdet inklusive examensarbete 
omfattande 15 hp studier ansöka om: 
 

Examen Huvudområde Degree Major 

Filosofie Magisterexamen Ekonomisk tillväxt, 

innovationer och rumslig 

dynamik 

Master of Science (60 

credits) 

Economic Growth, 

Innovation and Spatial 

Dynamics 
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Examensfordringar:  
Examensfordringarna för filosofie magisterexamen huvudområde ekonomisk tillväxt, innovationer  
och rumslig dynamik utgörs av 22,5 hp obligatoriska kurser: 
EKHM22 Economic Growth over Time and Space, 7,5 hp  
EKHM32 Economics of Innovation, 7,5 hp 
EKHM40Research Design 7,5 hp 
eller motsvarande  
 
samt 15 hp programspecifik uppsatskurs: 
EKHR71First Year Independent Research, 15 hp 
eller motsvarande  
 
samt 22,5 hp valfria kurser inom de ekonomiska, historiska och samhällsvetenskapliga ämnena 
specificerade enligt lista i utbildningsplanen. 
 
Av de 60 hp inom huvudområdet ska samtliga utgöras av kurser på avancerad nivå. 
 
Ledningen för programmet, tillsammans med Ekonomisk-historiska institutionen avgör i varje enskilt 
fall om kurser från 1993 års examensordning kan ingå i examen. 

EAEDI Masterprogram: Economic Demography, 120hp 

Examen Huvudområde Degree Major 

Filosofie Masterexamen Ekonomisk demografi Master of Science (120 
credits) 

Economic Demography 

 
Examensfordringar:  
Examensfordringarna för filosofie masterexamen huvudområde ekonomisk demografi utgörs  
av 45 hp obligatoriska kurser: 
EKHM24 Causes of Demographic Change, 7,5 hp 
EKHM21 Econometrics and Time Series Analysis, 7,5 hp 
NEKN33 Microeconometrics, 7,5 hp 
EKHM41 Consequences of Demographic Change, 7,5 hp 
 
samt två kurser om vardera 7,5 hp av: 
EKHT11 Advanced Topics in Economic Demography: Health and Mortality, 7.5 hp 
EKHT13 Advanced Topics in Economic Demography: Marriage and Fertility, 7.5 hp 
EKHT14 Advanced Topics in Economic Demography: Migration and Integration, 7.5 hp 
EKHT12 Advanced Topics in Economic Demography: Population Aging, 7.5 hp 
EKHT15 Historical Demography, 7.5 hp 
eller motsvarande 
 
samt 30 hp programspecifika uppsatskurser  
EKHR51First Year Independent Research, 15 hp och 
EKHR52 Second Year Independent Research, 15 hp eller 
EKHR53 Combined independent Research, 30 hp 
eller motsvarande  
 
samt 45 hp valfria kurser inom de ekonomiska, historiska och samhällsvetenskapliga huvudområdena 
specificerade enligt lista i utbildningsplanen. 
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Av de 120 hp inom huvudområdet ska samtliga utgöras av kurser på avancerad nivå. 
 
För studenter antagna t.o.m. H09 utgörs examensfordringarna för filosofie masterexamen 
huvudområde ekonomisk demografi  
av 45 hp obligatoriska kurser: 
EKHP11 Causes of Demographic Change, 7,5 hp 
EKHM12 Econometrics and Time Series Analysis, 7,5 hp 
EKHP12 Microdata Analysis, 7,5 hp 
EKHM15 Consequences of Demographic Change, 7,5 hp 
 
samt två kurser om vardera 7,5 hp av: 
EKHT01 Advanced Topics in Economic Demography: Health and Mortality, 7.5 hp 
EKHT03 Advanced Topics in Economic Demography: Marriage and Fertility, 7.5 hp 
EKHT04 Advanced Topics in Economic Demography: Migration and Integration, 7.5 hp 
EKHT02 Advanced Topics in Economic Demography: Population Aging, 7.5 hp 
EKHT05 Historical Demography, 7.5 hp 
eller motsvarande 
 
samt 30 hp programspecifika uppsatskurser  
EKHR01First Year Independent Research, 15 hp och 
EKHR02 Second Year Independent Research, 15 hp eller 
EKHR03 Combined independent Research, 30 hp 
eller motsvarande  
 
samt 45 hp valfria kurser inom de ekonomiska, historiska och samhällsvetenskapliga huvudområdena 
specificerade enligt lista i utbildningsplanen. 
 
Av de 120 hp inom huvudområdet ska samtliga utgöras av kurser på avancerad nivå. 
 
Studenter kan även efter 60 hp avklarade kurser inom huvudområdet inklusive examensarbete 
omfattande 15 hp studier ansöka om: 
 

Examen Huvudområde Degree Major 

Filosofie Magisterexamen Ekonomisk demografi Master of Science (60 

credits) 

Economic Demography 

 
Examensfordringar:  
Examensfordringarna för filosofie magisterexamen huvudområde ekonomisk demografi utgörs  
av 30 hp obligatoriska kurser: 
 
EKHM24 Causes of Demographic Change, 7,5 hp 
EKHM21 Econometrics and Time Series Analysis, 7,5 hp 
EKHM41 Consequences of Demographic Change, 7,5 hp 
NEKN33 Microeconometrics, 7,5 hp 
eller motsvarande 
 
samt 15 hp programspecifik uppsatskurs  
EKHR51, First Year Independent Research, 15 hp  
eller motsvarande  
 
samt 22,5 hp valfria kurser inom de ekonomiska, historiska och samhällsvetenskapliga 
huvudområdena, specificerade enligt lista i utbildningsplanen. 
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Av de 60 hp inom huvudområdet ska samtliga utgöras av kurser på avancerad nivå. 
 
För studenter antagna t.o.m. H09 utgörs examensfordringarna för filosofie magisterexamen 
huvudområde ekonomisk demografi  
av 22,5 hp obligatoriska kurser: 
 
EKHP11 Causes of Demographic Change, 7,5 hp 
EKHM12 Econometrics and Time Series Analysis, 7,5 hp 
EKHM15 Consequences of Demographic Change, 7,5 hp 
eller motsvarande 
 
samt 15 hp programspecifik uppsatskurs  
EKHR01, First Year Independent Research, 15 hp  
eller motsvarande  
 
samt 22,5 hp valfria kurser inom de ekonomiska, historiska och samhällsvetenskapliga 
huvudområdena, specificerade enligt lista i utbildningsplanen. 
 
Av de 60 hp inom huvudområdet ska samtliga utgöras av kurser på avancerad nivå. 
 
Ledningen för programmet, tillsammans med Ekonomisk-historiska institutionen avgör i varje enskilt 
fall om kurser från 1993 års examensordning kan ingå i examen. 

EASTA Masterprogram: Statistics, 120hp 

Examen Huvudområde Degree Major 

Filosofie Masterexamen Statistik Master of Science (120 

credits) 

Statistics 

 
Examensfordringar:  
Examensfordringarna för filosofie masterexamen huvudområde statistik lämnas av Statistiska 
institutionen. 

EAGST Magisterprogram: Statistics, 60 hp 

Examen Huvudområde Degree Major 

Filosofie Magisterexamen Statistik Master of Science (60 

credits) 

Statistics 

 
Examensfordringar:  
Examensfordringarna för filosofie magisterexamen huvudområde statistik lämnas av Statistiska 
institutionen. 
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Examen inrättad med efterled: 

EAFIN Masterprogram: Finance 120 hp 

Examen Huvudområde Degree Major 

Filosofie Masterexamen i 

finans 

Finans (ska ej anges i 

examensbevis) 

Master of Science (120 

credits) in Finance 

Finance 

 
Examensfordringar:  
Examensfordringarna för filosofie masterexamen i finans utgörs av 120 hp på avancerad nivå av vilka 
minst 105 hp ska vara inom huvudområdena finans, företagsekonomi och nationalekonomi. Kurser 
utanför dessa huvudområden måste godkännas av ledningen för masterprogrammet i finans, 
värdinstitution Nationalekonomiska institutionen. Ledningen för programmet avgör även i varje 
enskilt fall om kurser från 1993 års examensordning kan ingå i examen. 
 
De 120 högskolepoängen måste inkludera följande kurser:  
BUSN80 Financial Econometrics (7,5 hp) eller NEKN31 Avancerad ekonometri (7,5 hp),  
BUSN81 Theory of Corporate Finance (7,5 hp),  
BUSN87 Managerial Finance (7,5 hp),  
NEKN81 Grunderna för finansiell ekonomi (7,5 hp),  
NEKN82 Empirisk finansiell ekonomi (7,5 hp),  
NEKN83 Värdering och hantering av finansiell risk (7,5 hp),  
NEKP82 Teman i finansiell ekonomi (7,5 hp), 
BUSP61 Topics in Corporate Finance (7,5 hp),  
två av följande kurser: BUSP62 Structured Finance and Insurance (7,5 hp), BUSN84 Financial 
Analysis and Corporate Restructuring (7,5 hp), NEKN34 Tidsserieanalys (7,5 hp), NEKP81 
Finansiell ekonomi i kontinuerlig tid (7,5 hp) och NEKMXX Avancerad risk management (7,5 hp), 
en av kurserna NEKN02 Examensarbete – magisternivå, programmet i finans (15 hp) eller BUSN88 
Degree project in finance (15 hp), samt  
en av kurserna NEKP02Examensarbete – masternivå, programmet i finans (15 hp) eller BUSP69 
Degree project II in finance (15 hp).  
 
För studenter antagna t.o.m. H08 gäller att de 120 högskolepoängen måste inkludera följande kurser: 
BUSM21 Financial Econometrics (7,5 hp) eller NEKM23 Avancerad ekonometri (7,5 hp), 
BUSM23 Theory of Corporate Finance (7,5 hp), 
BUSM25 Managerial Finance (7,5 hp), 
NEKM25 Grunderna för finansiell ekonomi (7,5 hp), 
NEKM26 Empirisk finansiell ekonomi (7,5 hp), 
NEKM41 Värdering och hantering av finansiell risk (7,5 hp),  
NEKM49 Teman i finans (7,5 hp) eller BUSM22 Topics in Finance (7,5 hp), 
en av kurserna NEKM03 Examensarbete – magisternivå, programmet i finans (15 hp) eller BUSM26 
Degree project in finance (15 hp), samt 
en av kurserna NEKM07 Examensarbete – masternivå, programmet i finans (15 hp) eller BUSxxx 
Degree project II in finance (15 hp).  
 
Studenter kan även efter 60 hp avklarade kurser inom huvudområdet inklusive examensarbete 
omfattande 15 hp studier ansöka om: 
  



2011-08-23 

Ekonomihögskolans styrelse 

22 

 
Examen Huvudområde Degree Major 

Filosofie Magisterexamen 

i finans 

Finans (ska ej anges i 

examensbevis) 

Master of Science (60 

credits) in Finance 

Finance 

 
Examensfordringar:  
Examensfordringarna för filosofie magisterexamen i finans utgörs av 60 hp på avancerad nivå  
inom huvudområdena finans, företagsekonomi och nationalekonomi. 
 
De 60 hp måste inkludera följande kurser: 
BUSN80 Financial Econometrics (7,5 hp) eller NEKN31 Avancerad ekonometri (7,5 hp), 
BUSN81 Theory of Corporate Finance (7,5 hp), 
BUSN87 Managerial Finance (7,5 hp), 
NEKN81 Grunderna för finansiell ekonomi (7,5 hp), 
NEKN82 Empirisk finansiell ekonomi (7,5 hp), 
NEKN83 Värdering och hantering av finansiell risk (7,5 hp), samt 
En av kurserna NEKN02 Examensarbete– magisternivå, programmet i finans (15 hp) eller BUSN88 
Degree project in finance (15 hp).  



2011-08-23 

Ekonomihögskolans styrelse 

23 

Förteckning över huvudområden vid Ekonomihögskolan 
fr o m 1 juli 2007 

Grundnivå 

Ekonomisk historia 
Economic history 
 
Företagsekonomi 
Business administration 
 
Handelsrätt 
Business law 
 
Informatik 
Informatics 
 
Nationalekonomi 
Economics 
 
Statistik 
Statistics 
 
Underrättelseanalys 
Intelligence analysis 

Avancerad nivå 

Demografi (magister och master) 
Demography 
 
Ekonomisk demografi (magister och master) 
Economic demography 
 
Ekonomisk historia (magister och master) 
Economic history 
 
Ekonomisk tillväxt, innovationer och rumslig dynamik (magister och master) 
Economic growth, innovation and spatial dynamics 
 
Ekonomisk utveckling och tillväxt (magister och master) 
Economic Development and Growth 
 
Entreprenörskap (magister) 
Entrepreneurship 
 
Europeisk handelsrätt (magister och master) 
European Business Law 
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Finans (magister och master) 
Finance 
 
Företagsekonomi (magister och master) 
Business administration 
 
Företagsekonomi med fördjupning i globalisering, varumärken och konsumtion (magister) 
Business administration with specialization in globalization, brands and consumption 
 
Företagsekonomi med fördjupning i internationell marknadsföring och varumärken (magister) 
Business administration with specialization in international marketing and brand management 
 
Företagsekonomi med fördjupning i ledarskap, kunskap och förändringsprocesser (magister) 
Business administration with specialization in managing people, knowledge and change 
 
Företagsekonomi med fördjupning i företagsfinansiering (magister) 
Business administration with specialization in corporate and financial management 
 
Företagsekonomi med fördjupning i redovisning och revision (magister) 
Business administration with specialization in accounting and auditing 
 
Företagsekonomi med fördjupning i redovisning och ekonomistyrning (magister) 
Business administration with specialization in accounting and management control 
 
Företagsekonomisk analys (magister och master) 
Management Research Methods 
 
Hälsoekonomi (magister) 
Health Economics 
 
Informationssystem (magister) 
Information systems 
 
Internationell ekonomi med fokus på Kina (magister) 
International economics with a focus on China 
 
Internationell handelspolicy och regelverk för handel (magister och master) 
International trade policy and trade law 
 
Management (magister och master) 
Management 
 
Nationalekonomi (magister och master) 
Economics 
 
Nationalekonomi/forskningsmetodik (magister) 
Economic Research Methods 
 
Statistik (magister och master) 
Statistics 
 
Skatterätt (magister och master) 
Tax Law 
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Technology Management (master) 
Technology Management  
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Yrkesexamina 

Civilekonomexamen 
Master of Science in Business and Economics 
 
Civilekonomexamen, språklig inriktning  
Master of Science in Business and Economics, specialization in Language and Culture 
 
 
 
 


