Ekonomi

Grundläggande nivå
Linköpingsuniversitet
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Internationella civilekonomprogrammet 240 högskolepoäng
A. Syfte
Utbildningsprogrammet avser att ge utbildning på avancerad nivå inom det
ekonomiska området med sikte på yrkesverksamhet med internationell anknytning
inom näringsliv eller andra organisationer. Området för programmet kan definieras
som ekonomi i ett interkulturellt sammanhang. Programmets idé är att
fackspråksstudier och ekonomi i kombination med utlandsstudier bidrar till den
studerandes kunskapsmässiga och personliga utveckling och förbereder för
yrkesverksamhet inom det ekonomiska området där ett internationellt förhållningssätt
och förmågan att använda främmande språk i ett professionellt sammanhang
efterfrågas. Programmet förbereder också för fortsatta studier i Sverige eller
utomlands.
Utbildningens syfte är att:
• göra studenten anställningsbar inom det ekonomiska området på en mångsidig och
föränderlig internationell arbetsmarknad med inriktning mot ekonomiska områden
inom såväl näringsliv som offentlig verksamhet,
• samt göra den studerande antagningsbar för studier på masternivå
B. Mål
Med utgångspunkt i de mål som beskrivs i examensordningen för civilekonomexamen
(SFS 2006:1423) är de övergripande målen och förväntade resultatet av lärandet i
programmet följande:
Utbildningens övergripande mål
Efter avslutat utbildning har studenten utvecklat förmågan att
• självständigt och kritiskt förhålla sig till organisatoriska och samhälleliga
ekonomiska förhållanden inom och utanför den egna kultursfären.
• kunna tillämpa sina kunskaper i en kommande yrkesutövning
• bidra till samhällets kunskapsutveckling och kunskapsspridning
Förväntade resultat av lärandet i programmet
Kunskaper och insikter
• djupa kunskaper om grundläggande ekonomiska begrepp samt om relationer
mellan organisation, samhälle och omvärld.
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kunskap om hur ekonomisk verksamhet kan beskrivas och mätas, samt känna till
dess legala och institutionella ramar.
kunskap om hur organisationers verksamhet finansieras, organiseras, styrs,
marknadsförs och förändras, samt kännedom om dessa förhållanden utanför den
egna kultursfären.
kunskap om resurshushållningsproblem på samhällsnivå och hur dessa kan
analyseras och lösas via marknader eller genom styrning, samt kännedom om
denna problematik utanför den egna kultursfären.
perspektiv på ekonomiområdets vetenskapliga grund samt inblick i aktuella
forsknings- och utvecklingsfrågor.
kunskap om vetenskapliga redskap för att analysera, bearbeta och värdera fakta,
samt viss insikt i hur kunskap och utveckling skapas genom en växelverkan mellan
vetenskap och praktik.
kunskaper i det valda främmande språket relaterat till språkområdets sociala,
kulturella och ekonomiska förhållanden.

Färdigheter och förmågor
förmåga att självständigt identifiera, definiera, strukturera, analysera och
kommunicera ekonomiska problem.
• förmåga att självständigt omsätta kunskaper och förmågor i praktisk handling med
hänsyn till relevanta vetenskapliga, yrkes-/arbetsrelaterade och samhälleliga
bedömningar och ställningstaganden.
• förmåga att professionellt kommunicera, samverka och samarbeta med människor
från såväl det egna som andra kultur- och språkområden och på det valda
främmande språket.
•

Värderingsförmåga och förhållningssätt
känsla för ansvar och etik kring sådant som rör ekonomisk verksamhet.
• ett kritiskt förhållningssätt till såväl det ekonomiska kunskapsområdet som till
definierade ekonomiska problem.
• medvetenhet om hur egna värderingar och ställningstaganden påverkar
bedömningar av ekonomiska problem.
• ett internationellt förhållningssätt - medvetenhet om relativiteten i egna och
nationella förhållanden och värderingar och en aktiv tolerans för förhållanden och
värderingar utanför den egna kultursfären
•

International University of Monaco (IUM)
Bachelor of Science in Business Administration
http://www.monaco.edu/Download_pdf/BSBALeaflet2008.pdf.
Learning outcomes
Students who successfully complete the BSBA program will be able to:
• Demonstrate mastery of functional business knowledge and skills.
• Demonstrate an understanding of the economic, political, and legal environments
of business in a global setting.
• Critically evaluate and solve problems by applying functional business area theory
and practice to real or proposed business situations.
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Work effectively in groups and display the skills necessary to become effective
leaders and/or managers.
Demonstrate an appreciation for the ethical implications of business decisions and
actions.
Recognize and discuss the importance of respect for, and sensitivity to, cultural
diversity using examples.
Perform independent projects and research by synthesizing data from various
sources and composing a reasoned conclusion.
Communicate effectively in a variety of written and oral forms.
Use commonly available technology proficiently as a tool for making business
decisions and enhancing presentations.
Communicate in more than one language.

University of East London
B.A.(Hons) Business Studies (Corporate Responsibility)
http://www.uel.ac.uk/programmes/business/undergraduate/summary/businessstudi
es.htm.
What is this programme designed to achieve?
This programme is designed to give you the opportunity to:
• develop a clear understanding of future career options and demonstrate progress
towards achieving them as either an employee or an owner manager or
entrepreneur in either business or the non-profit sector or within further study
within the academic community
• develop academically so that you have a detailed knowledge of business and
management practices, can critically evaluate that knowledge and finally apply it in
complex situations which may be characterised by contested and contradictory
information
• developed relevant transferable and practical skills so that you can manage their
own learning and are confident in applying these transferable and practical skills
• be able to analyse the effects of business behaviour on society and the natural
environment and evaluate business behaviour using a range of different ethical
perspectives.
• be able to analyse and evaluate the contributions both CSR as a business strategy
and non-corporate pressures on business can and could make towards socially and
ecologically responsible business behaviour.
• be able to analyse and formulate strategies to improve an organisation’s
environmental performance, in the light of an understanding of the existing
legislative framework.
What will you learn?
Knowledge
• You will be able to explain and comment critically upon the concepts and
technique in the multi-disciplinary business subjects
• You will identify the problem situation for which the relevant business concepts
and techniques were developed
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You will be able to apply the relevant business concepts and techniques to resolve
multi-faceted business problems or issues.
You will develop an in-depth knowledge of corporate responsibility issues and
debates.

Thinking skills
You will have developed an understanding of the theoretical basis of the concepts
or techniques drawn from a wide range of business disciplines, and in the area of
corporate responsibility in particular.
• You will be able to critically assess these concepts or techniques.
• You will have developed ability in incorporating the full range of multi-disciplinary
approaches, as appropriate to the problem or issue being discussed.
•

Subject-Based Practical skills
You will be able to prepare and present solutions to business based problems or
issues.
• You will be able to undertake a major self-managed activity, the project, which will
address a topic of your choice which will be relevant to your future career
• On completion you will have demonstrated competence in using a broad range of
Information Technology resources to enhance both your learning and its
application to problem resolution
•

Skills for life and work
You will be able to work effectively both as a team player and as an individual
meeting strict deadlines and targets
• You will have confidence in explaining, defending and summarising your views to
your peers on complex multidisciplinary issues and problems
• You will have developed high level skills in identifying problem parameters and
selecting and implementing solution(s)
• You will have realised that your Business Studies degree from UEL is just the
beginning of your life long learning.
•

