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Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Företagsekonomi

Kursplan
Företagsekonomi, kvalificerad praktik

Kurskod: FEGC18
Kursens
benämning:

Företagsekonomi, kvalificerad praktik
Business Administration, Qualified Practical Training

Högskolepoäng: 30
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (G2F)

Huvudområde:

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2022-09-14 och
gäller från vårterminen 2023 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Företagsekonomi 60 hp varav minst 30 hp på G1F-nivå. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. kritiskt och systematiskt tillämpa teoretiska företagsekonomiska kunskaper i ett specifikt
verksamhetsområde,
2. tillämpa ett företagsekonomiskt perspektiv i en praktisk verksamhet,
3. genomföra företagsekonomiska analyser av en praktisk verksamhet,
4. utföra kvalificerade yrkesrelaterade arbetsuppgifter i företagsekonomi,
5. identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens i relation till
yrkeslivet,
6. kritiskt värdera företagsekonomiska teorier och relatera dem till praktik och
7. självständigt sammanställa en skriftlig rapport inom angivna tidsramar.



Innehåll
Kursen innefattar praktikarbete inom det företagsekonomiska området och kan utföras inom
offentlig eller privat verksamhet utomlands. Praktiken ska omfatta varierande
arbetsuppgifter på en arbetsplats. Studenten ordnar själv praktikplats och bekostar resor,
bostad, m.m. under praktiktiden. Med stöd av handledning på arbetsplatsen ska studenten
praktisera och genomföra kvalificerade arbetsuppgifter samt medverka i det dagliga arbetet.
Arbetsuppgifterna ska ha anknytning till genomgången utbildning och studenten ska på den
plats praktiken är förlagd ges möjlighet att använda och utveckla tidigare inhämtade
kunskaper och färdigheter inom ämnet företagsekonomi. 80 procent av kursen ska förläggas
på praktikplatsen. 

Kursen innefattar fyra moment med obligatorisk närvaro:
1) ett introduktionsseminarium
2) praktiska uppgifter inom en verksamhet
3) ett mellanlägesseminarium
4) ett avslutande seminarium

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Samtliga lärandemål examineras genom aktivt deltagande vid seminarier, en individuell
praktikrapport som presenteras muntligt och skriftligt samt godkänd närvaro på minst 80
procent (motsvarande 640 timmar) på praktikplatsen enligt de arbetstider som gäller för
anställda. 

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). 

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i
kursen. Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och
synpunkter är ett av underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande
regelverk. Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet
reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.

Efter att ha ansökt till kursen ska studenten kontakta kursansvarig lärare för att diskutera
praktikplats. Innan praktiken påbörjas ska praktikplatsen, handledaren och de huvudsakliga
arbetsuppgifterna godkännas av kursansvarig.

En praktik kan avbrytas om en student genom sitt handlande uppträder grovt oskickligt.


