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Välkommen till Civilekonomprogrammet! 
 

Grattis till en plats på Civilekonomprogrammet vid en dubbelackrediterad handelshögskola med stark 
internationell profil. Du har fått din plats i konkurrens med 1927 studenter varav 285 har sökt en av 
våra platser i första hand. 
Jag som skriver till dig heter Johan Larsson och är ansvarig för Civilekonomprogrammet på JIBS.  
 

Under dina studier kommer du att läsa företagsekonomi och nationalekonomi men även handelsrätt 
och statistik. De två första kurserna du kommer att läsa är Affärsredovisning och Entreprenurship. 
Information om de båda kurserna bifogas till detta välkomstbrev. Under dina fyra år på JIBS ges en 
bred utbildning i de nämnda ämnena samt en möjlighet för dig att fördjupa dig inom något område 
som du är särskilt intresserad av, samt förstås även möjligheter till utlandsstudier på något av våra ca 
130 partneruniversitet.  
 

Programmet inleds måndagen den 22 augusti med upprop. Varmt välkommen då! 
 
 

Bästa hälsningar 
 
 

Johan Larsson 
Programme Director Civilekonomprogrammet 
 
 

Bilagor: 
Bilaga A: Information om Affärsredovisning 
Bilaga B: Information om Entrepreneurship  
 



 

 

Bilaga A: Information om Affärsredovisning 7.5 hp 
 
Kursen introducerar grundläggande begrepp inom redovisning. Kursen innefattar moment som 
bokföring av affärshändelser, periodiseringar, övriga bokslutsnoteringar, upprättande av årsbokslut 
samt räkenskapsanalys. 
 
Kursinnehåll 
• Grundläggande ekonomiska begrepp 
• Externredovisningens syfte 
• Externredovisningens regelverk 
• Bokföring av affärshändelser 
• Värdering och periodisering i samband med bokslut 
• Upprättande av årsbokslut 
• Analys och tolkning av årsredovisning 
 
Kurslitteratur: 
Jan Marton, Niklas Sandell, Anna-Karin Stockenstrand Redovisning Från bokföring till analys, Textbok, 
Studentlitteratur (Senaste upplagan) Jan Marton, Niklas Sandell, Anna-Karin Stockenstrand 
Redovisning Från bokföring till analys, Övningsbok med fullständiga lösningar, Studentlitteratur 
(Senaste upplagan) 
Kompendiematerial 
 
Examinator är Fredrika Askenmalm, fredrika.askenmalm@ju.se  
 
Mer information om kursen hittar du på: 
https://ju.se/studera/valj-
utbildning/kurser.html?courseCode=ACAG13&semester=20222&revision=7,000&lang=sv 
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Bilaga B: Information om Entrepreneurship 7.5 hp 
 
Entrepreneurship is an introductory course into entrepreneurship theory and practice; one that adopts 
experiential andragogy. The course content focuses on entrepreneurship actor(s) and their endeavor in 
the process of starting and running a venture. More specifically, Entrepreneurship centers around four 
different and equally important areas: (1) Entrepreneurial mindset, (2) Entrepreneurial opportunity, (3) 
Entrepreneurial action, and (4) Entrepreneurship in Context. 
 
Course book:  
Barringer, Bruce & Ireland, Duane (2018). Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures, 
Global Edition. Pearson Education. 6th edition. Chapters 1-12 ISBN 1-292-255331 or ISBN 978-1-292-
25533-0  
A reading list associated with the specific issues will be available at the start of the course. 
 
The examiner of the course is Assistant Professor Magdalena Markowska 
magdalena.markowska@ju.se  
 
More information about the course can be found at:  
https://ju.se/studera/valj-
utbildning/kurser.html?courseCode=JESG10&semester=20222&revision=2,000&lang=sv 
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