Affärsinriktad
redovisningsekonom
Yrkeshögskoleutbildning, 425 YH-poäng, 2 år

”En redovisningskonsult har mycket goda
framtidsutsikter i Sverige. Med den nu
pågående pensionsavgången i redovisningsbranschen och marknadens behov av hjälp
med redovisningen är vi i stort behov av fler
utövare i yrket. Elever från YH-utbildningar är
särskilt eftertraktade i redovisningsbranschen.”
Fredrik Dahlberg Förbundsdirektör, Sveriges
Redovisningskonsulters Förbund, SRF

Stort behov av
redovisningsekonomer
Ekonomi är en central del i varje företag och organisation där redovisningsekonomen
har en viktig roll. Yrket passar dig som är intresserad av affärsutveckling och ekonomi,
är noggrann, strukturerad samtidigt som du kan arbeta under tidspress. Du ska även
kunna samarbeta med andra människor och vara duktig på att kommunicera då du
kommer att ha en nyckelfunktion i organisationen. Arbetsmarknaden för redovisningsekonomer har mycket goda prognoser bl.a. till följd av att en stor andel av yrkeskåren
närmar sig pensionsålder.
Vad kan jag arbeta med efter examen?
Efter utbildningen har du möjlighet att arbeta som redovisningsekonom, redovisningskonsult, företagsekonom, redovisningsassistent, ekonomiansvarig eller ekonomiassistent
inom såväl privat som offentlig verksamhet, eller kanske drömmer du om eget företag
efter några år i yrket?
Du kommer att ha goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll och ta dig vidare i
karriären.
0774-100 500
www.affarshogskolan.se
T:

Utbildningens mål
Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper inom redovisning,
bokslut, deklarationsarbete, handelsrätt och beskattningsrätt.
Övergripande lönehantering ingår också som en del i utbildningen. Förutom de teoretiska kunskaperna får du praktisk
erfarenhet av bokföring och redovisning, då du kontinuerligt
arbetar direkt med olika affärssystem i undervisningen. Detta
för att du som studerande ska vara så väl förberedd som möjligt
inför dina LIA-perioder.
Utbildningsform
Yrkeshögskoleutbildning, 425 YH-poäng, 2 år.

Innehåll*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beskattningsrätt
Beskattningsrätt fördjupning
Ekonomistyrning
Examensarbete
Finansiering och kalkylering
med Excel
Företagsekonomi
Handelsrätt
Handelsrätt fördjupning
Lärande i Arbete - LIA 1
Lärande i Arbete - LIA 2
Lärande i Arbete - LIA 3
Löner och personal
Presentationsteknik
och samtalsmetodik
Redovisning
Redovisning fördjupning och
bokslut

Studiefart
Utbildningen bedrivs på 100 %.

•
•

LIA – Lärande i arbete
Lärande i arbete är den praktiska delen av en yrkeshögskoleutbildning. LIA är oftast indelad i flera perioder under
utbildningstiden. Under LIA-perioden får du praktisk
yrkeserfarenhet på företag inom branschen. Du får möjlighet
att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och samtidigt
skaffa dig nya kunskaper och insikter.

* Utbildningens innehåll kan
variera något beroende på ort,
då den lokala arbetsmarknaden styr kursutbudet.

Syftet med LIA-perioderna är att göra dig startklar för arbetslivet. LIA ger dig även god möjlighet att bygga nätverk och
skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.
Efter avslutad utbildning erbjuds många av våra studenter
anställning hos de företag där de gjort sin LIA.

Behörighet
Behörighet till utbildning inom
yrkeshögskolan enligt 3 kap.
1§ i förordningen om yrkeshögskolan, vilket innebär
gymnasieexamen eller motsvarande.
Särskilda förkunskapskrav är
godkända betyg i kurserna
Ma 2 (B), Sv 2 (B) samt Sam 1
(SamA) eller motsvarande
kunskaper förvärvade i arbetslivet eller via studier.

CSN
Utbildningen berättigar till
studiestöd.

Ansökan
www.affarshogskolan.se
Kontakta oss gärna vid frågor
0774-100 500

0774-100 500
www.affarshogskolan.se
T:

