
 

 Period 1 3 september 
 

 

 Period 2 4 oktober 
 

 Period 3 5 november 
 

 Period 4 6 december 

 Financial Reporting (FR) 7,5 hp     
 E  (del av tidigare FACO)  
 Obligatorisk kurs för inriktning    
 Finansiering och Revision T4* 
 

 Corporate Finance (COF) 7,5 hp   

 E (del av tidigare FACO)  
 Obligatorisk kurs för inriktning   
 Finansiering och Revision T4* 

 
 Real Estate Finance and Investments (REFI)  7,5 hp  halvfart            

 E  

 

 Fundamentals of Strategic Mgt.     

 (FOSM) 7,5 hp E Obligatorisk   
kurs inriktning Management T6* 
 

  

 Entrepreneurship in Societal   

 Change (ENSO) 7,5 hp            E    
 

 
 International Finance (IFIN) 7,5 halvfart             

 E                                                

  

 International Marketing (INTM)  

 7,5 hp E  Obligatorisk kurs för  
 inriktning Marknadsföring T6* 
 

 

 Brand management &   
 Sustainable Business Models  

 7,5 hp  Ny kurs, se nedan**   E    

 

 B2B Marketing, Sales and Account Management 7,5 hp  halvfart 

 E  

  

 Koncernredovisning och  
 revision 7,5 hp. Obligatorisk   
 kurs för inriktning Revision T6*    

 
  

 

  Marknadsföring och managementanalys (MMA) 15 hp Helfart 

 Obligatorisk kurs för inriktning Management och  

 Marknadsföring T5* 
 

 Operations Management (OPM)    

 7,5 hp  E  Obligatorisk kurs för  
 inriktning Ekonomistyrning T6*                                                                                                                                                                     

  

  Företagsanalys (FA) 7,5 hp      
 Obligatorisk kurs för inriktning   
 Ekonomistyrning T5*  

 

 

 Marknadskommunikation och  
 medier (MOM) 7,5 hp   

  

Marknadsföring på internet 
(MAINT) 7,5 hp   

 

  KURSÖVERSIKT HT-18 Valfria kurser  
Termin 4 Kandidatprogram i företagsekonomi Termin 4 Kandidatprogram i företagsekonomi  

och termin 5 Ekonomi och It 

Företagsekonomiska institutionen   14/3–2018 

E = Kursen ges på  engelskå  
Period = ungefärlig kursstårt 
 
Behö righetskråv till ållå kurser å r minst 45 hp frå n Fö retågsekönömi I öch II 
 
*Kurser söm å r öbligåtöriskå fö r din inriktning skå du inte vå ljå söm vålfri kurs termin 4  
(åndrå inriktningårs öbligåtöriskå kurser kån du vå ljå söm vålfri kurs termin 4. De kurser söm inte å r 
öbligåtöriskå å r vålfriå fö r ållå inriktningår) 
 

**Brand management & Sustainable Business Models 
In tödåy's fåst-chånging mårkets, Brånd månågement is chånging råpidly. Trends such ås suståinåbility, 
digitålizåtiön, ånd trånspårency is åffecting the mårket. This cöurse will föcus ön Stråtegic Brånd Månå-
gement, ånd Suståinåbility ånd its impåct ön ståkehölders such ås custömers, emplöyees ånd söciety. 
The cöurse will håve å månågeriål perspective, ånd å BtC föcus. 
The business leåders öf tömörröw is ålsö åffected by the UN's suståinåbility göåls, the triple böttöm line 
åppröåch ånd the cöncept öf shåred vålue, ånd leåders need tö ådåpt their brånd stråtegies åccördingly. 
In Sweden, 37% öf the pöpulåtiön håve suståinåbility vålues ånd belöng tö the Löhås gröup (lifestyle öf 
heålth ånd suståinåbility). This lårge number öf Löhås in Sweden is pröbåbly öne öf the highest in the 
wörld. The Swedish gövernment hås ålsö issued å new låw thåt stipulåtes thåt åll cömpånies with möre 
250 emplöyees ånd å certåin turnöver ånnuålly must repört their suståinåbility åctivities.  
The stråtegic leådership öf brånding, suståinåbility ånd business mödels is föcused thröughöut the 
cöurse. Brånd månågement ånd the Business mödel cöncept serves ås the centrål integråtive fråmewörk. 
This cöurse åims tö prövide students with ån understånding öf brånd månågement, fröm å månågeriål 
perspective, ånd knöwledge öf höw suståinåbility will åffect their current business mödels. 
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