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Kurser Redovisningskonsult 

 

Kurs: Affärsmannaskap och konsultation 

Poäng: 20 yhp 

Syfte och mål 

Kursen skall ge den studerande verktyg för att på ett affärsmannamässigt och 

lönsamt sätt skall kunna inta en ledande konsultativ och förtroendegivande roll i 

mötet med kunden för att bygga långsiktiga relationer. 

 

Kurs: Beskattningsrätt 

Poäng: 50 yhp 

Syfte och mål 

Kursen skall ge den studerande grundläggande förståelse för, och insikt i, det 

svenska skattesystemet och dess olika delar. Vidare skall den ge den studerande 

en grund för att lösa enklare skatterättsliga frågor samt i praktiken kunna vara 

skattskylda behjälpliga i deklarations- och utredningsarbete på grundläggande 

nivå. 

 

Kurs: Business English 

Poäng: 10 yhp 

Syfte och mål 

Kursen skall ge den studerande verktyg för att kunna kommunicera såväl 

skriftligt som muntligt i affärsengelska. Den studerande skall kunna framställa 

enklare texter och brev samt kunna föra en affärsmässig konversation. 
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Kurs: Examensarbete 

Poäng: 20 yhp 

Syfte och mål:  

Kursen syftar till att knyta ihop den teoretiska utbildningen med den praktiska 

verkligheten. Ett större projektarbete med löpande bokföring ska mynna ut i ett 

komplett bokslut, en årsredovisning och en deklaration. Slutligen genomförs en 

analys utifrån årsredovisningen, där tolkning och kommunikation av nyckeltal 

blir viktiga moment. 

 

Kurs: Företagsekonomi – finansiering och räkenskapsanalys 

Poäng: 30 yhp 

Syfte och mål 

Kursen syftar till att ge den studerande verktyg för att kunna utföra en 

ekonomisk analys med hjälp av relevanta nyckeltal. Den studerande skall också 

kunna analysera ett företags finansieringsbehov och ge råd kring lämpliga 

finansieringskällor. 

 

Kurs: Företagsekonomi – budgetering, kalkylering och internredovisning 

Poäng: 30 yhp 

Syfte och mål 

Syftet med kursen är att den studerande får verktyg för att kunna upprätta olika 

budgetar och kalkyler som skall användas som beslutsunderlag vid den interna 

och externa ekonomiska styrningen. Den studerande skall dessutom utveckla 

förståelsen för ekonomistyrningens betydelse för uppföljningen av företagets 

resultatutveckling. 
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Kurs: Handelsrätt 

Poäng: 50 yhp 

Syfte och mål 

Kursen skall ge den studerande verktyg för att utveckla och förstå rättsreglerna, 

placera in dessa i sitt rätta sammanhang och självständigt kunna tillämpa 

rättsreglerna på olika typer av rättsfrågor. Vidare skall den studerande utveckla 

sin förmåga att avgöra hur det svenska rättssystemet tillämpas på enskilda 

personer, juridiska personer och på offentliga organisationer. Dessutom skall den 

studerande ges möjlighet att utveckla förmågan att avgöra olika processuella 

möjligheter som enskilda eller juridiska personer kan använda samt kunna 

avgöra när brott anses föreligga. 

 

Kurs: Lärande i arbete (LIA) 

Poäng: 105 yhp 

Syfte och mål 

Kursen skall ge den studerande verktyg för att kunna tillämpa och fördjupa sina 

teoretiska kunskaper i verkliga, praktiska situationer. Dessutom skall den 

studerande få insyn i och erfarenhet av kommande arbetsuppgifter i sin framtida 

yrkesroll. 

 

Kurs: Personal- och löneadministration 

Poäng: 20 yhp 

Syfte och mål 

Kursen syftar till att ge de studerande verktyg för att kunna utföra beräkningar 

såsom lön, sjuklön, förmåner och semesterersättning utifrån olika lagar och avtal 

samt personalnyckeltal. Den studerande skall också kunna arbeta i ett 

lönehanteringsprogram. 
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Kurs: Redovisning A - Redovisning 

Poäng: 30 yhp 

Syfte och mål 

Kursen syftar till att ge de studerande verktyg för att kunna arbeta med löpande 

bokföring i datoriserade bokförings- och administrationsprogram med vanligt 

förekommande affärshändelser i företagets externa redovisning. 

 

Kurs: Redovisning B – Periodisering och bokslutsteknik 

Poäng: 25 yhp  

Syfte och mål 

Kursen syftar till att ge de studerande verktyg för att kunna upprätta enkla 

bokslut såväl manuellt som med hjälp av bokförings- och bokslutsprogram. Målet 

är också att den studerande skall kunna utföra periodiseringar och ha förståelse 

för hur detta påverkar bokslutet. 

 

Kurs: Redovisning C – Bokslut och årsredovisningar 

Poäng: 30 yhp 

Syfte och mål 

Kursen syftar till att ge den studerande verktyg för att kunna upprätta bokslut 

och årsredovisningar i bokslutsprogram, beräkning och bokföring av skatt, 

hantering av bokslutsdispositioner samt analysera ett företag med hjälp av 

nyckeltal. 

 

 

 


