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CIVILEKONOMPROGRAMMET 240 HP

VÄLKOMMEN TILL HANDELSHÖGSKOLAN
VID UMEÅ UNIVERSITET!
Vår vision är att vara ett av de främsta lärosätena vad gäller utbildning i
Sverige och att bedriva forskning av hög internationell standard och vi
har en AACSB ackreditering. Med väl utvecklade former för samverkan
med näringsliv, offentlig sektor och utvalda partneruniversitet tar vi till
vara vår egna och våra samarbetspartners styrkor. Under utbildningen
möter du framgångsrika experter, beslutsfattare och företagare.
Vi erbjuder ett brett utbud av program och kurser från grundläggande
till avancerad nivå inklusive forskarutbildning inom företagsekonomi,
nationalekonomi och statistik.
I våra utbildningar balanseras bredd och djup samtidigt som du
förbereds för olika typer av uppdrag i både privat och offentlig sek
tor efter avslutade studier. Våra relevanta utbildningar förbereder dig
väl för den arbetsmarknad som väntar. Uppföljningar visar att våra
studenter är attraktiva på arbetsmarknaden och att våra alumner finns
internationellt och nationellt men även i den region där vi själva verkar.
Med analytiskt, kritiskt och självständigt tänkande blir du väl förberedd
på att inte bara bidra inom ditt framtida verksamhetsområde utan
också till samhällets utmaningar i stort..

Det gör vi genom att erbjuda dig:
• en högkvalitativ inlärningsmiljö som stimulerar till kritiskt, analytisk
och självständigt tänkande
• en dynamisk miljö med forskning av hög internationell standard
• utbildningar med stark förankring i forskning av hög praktisk rel
evans
• en internationell miljö där du kan vistas utomlands under din utbildn
ing, men också möta studenter som valt Handelshögskolan i Umeå
för sina utbytesstudier
• ett fantastiskt fint Campus nära boende, natur, träning och centrum
Vi utbildar morgondagens ledare och ser fram emot att just du blir en
av dem!
Välkommen!
Sofia Lundberg, rektor

Det här är vårt största och mest flexibla program där vi varje år antar ca 130
studenter. Här kan du välja antingen företagsekonomi eller nationalekonomi
som huvudämne. Är det marknadsföring, finansiering, ledarskap eller entre
prenörskap som intresserar dig eller vill du bli revisor så väljer du företags
ekonomi som huvudämne. Vill du veta hur marknader såsom finansmarknaden,
bostadsmarknaden och arbetsmarknaden fungerar och samspelar? Då väljer du
nationalekonomi. Du har flera tillfällen som passar för att åka iväg på utlands
studier eller göra praktik.

CIVILEKONOMPROGRAMMET 240 HP
med inriktning mot Service Management

PROGRAMMET I STATISTIK OCH
DATA SCIENCE 180 HP
Statistiker och data scientists blir allt mer eftertraktade på arbetsmarknaden.
Stora mängder data och information samlas in överallt i samhället och sta
tistiker/data scientists jobbar inom många olika områden: med miljö- och kli
matfrågor, utvärdering av hälso-och sjukvård, algoritmutveckling, kund- och
marknadsanalyser eller opinionsundersökningar för att bara nämna några.
Programmet ger kunskaper om metoder för att analysera och tolka data
mängder samt göra prognoser. I programmet ingår också kurser i program
mering, databashantering, statistisk kommunikation och visualisering av
data. Den valfria terminen ger möjligheter till profilering mot områden där
du kan tillämpa kunskaperna. Inom programmet har du också möjlighet att
göra praktik och åka på iväg på utlandsstudier. Varje år antas 20 studenter till
programmet.

Programmet har en tydlig inriktning mot ledning av verksamheter med inslag
av tjänster. Intresset för, och utvecklingen av tjänster växer inom alla branscher
och det är med hjälp av tjänster och service som många företag idag skapar
sin konkurrenskraft. Detta kräver engagerade och motiverade ledare och
medarbetare som förstår hur frågor som rör kunder och kundmöten, personal,
organisationer och kommunikation kan hanteras ur ett serviceperspektiv. Inom
programmet har du möjlighet att göra praktik och att åka iväg på utlandsstudier. Varje år antas 45 studenter till programmet.

CIVILEKONOMPROGRAMMET 240 HP
med inriktning mot handel och logistik

ETT BRA VAL
Handelshögskolan ligger på Umeå
universitets campus och hos oss
läser 3 300 av universitetets
34 759 studenter.

Programmet kombinerar bredden från en civilekonomutbildning med för
djupade kurser inom försäljning, inköp och logistik. Programmet ger dig
kunskaper och verktyg för att förstå, analysera och leda verksamheter inom
såväl handel och logistikområdet. Utbildningen har utvecklats i samarbete
med Svensk Handel och dess branschorganisationer. Under utbildningen
kommer du att arbeta med affärssystem och du har möjlighet till att åka
iväg på utlandsstudier och/eller göra praktik. Här antas 35 studenter varje
höst.

CIVILEKONOMPROGRAMMET 240 HP
med internationell inriktning, ges på engelska

International Business Program (IBP) riktar sig till dig som i framtiden vill
jobba utomlands, i internationella företag eller med internationella frågor i
Sverige. Du läser tillsammans med studenter från olika länder vilket utvecklar
din förståelse för andra kulturer. Du har flera möjligheter att åka på utlands
studier och du kan dessutom välja att göra praktik i Sverige eller utomlands.
Beroende på vilket område som intresserar dig mest kan du välja företags
ekonomi eller nationalekonomi som huvudämne. Till programmet antas totalt
70 studenter, både från Sverige och internationellt.

Översikt över civilekonomprogrammen hittar du på nästa uppslag ›
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HANDELSHÖGSKOLANS
UTBILDNINGSUTBUD

BESÖK
OSS!

ÖVERSIKT ÖVER CIVILEKONOMPROGRAMMEN

Bli student för
en dag. Läs mer på
www.umu.se/
handelshogskolan

CIVILEKONOMPROGRAM
Civilekonomprogrammet 240 hp*
Civilekonomprogrammet med inriktning mot service
management 240 hp
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik 240 hp
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning 240 hp*
International Business Program (IBP)
*Möjligt att läsa fördjupningar inom företagsekonomi
och nationalekonomi.

KANDIDATPROGRAM
Programmet i statistik och data science 180 hp

FRISTÅENDE KURSER
Handelshögskolan erbjuder ett stort antal kurser inom ämnena
företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Kursutbudet innefattar
både campus- och distanskurser och undervisningsspråket är svenska
eller engelska.
Studera mera:

MASTERPROGRAM
(ges alla på engelska)
Master´s Programme in Accounting 120hp
Master´s Programme in Business Development and
Internationalization 120 hp
Master´s Programme in Economics 120 hp
Master´s Programme in Finance 120 hp
Master´s Programme in Management 120 hp
Master´s Programme in Marketing 120 hp
Master´s Programme in Statistics and Data Science 60 hp

FORSKARUTBILDNING
Handelshögskolan bedriver forskarutbildning inom ämnena
företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Forskarutbildningen
omfattar fyra års heltidsstudier och består av en kursdel och en
avhandlingsdel. Antagning till forskarutbildning sker efter utlysning
av lediga platser.
Läs mer: www.umu.se/handelshogskolan

EN MILJÖCERTIFIERAD
HANDELSHÖGSKOLA

CERTIFIERAD
ISO 14001
Ledningssystem för miljö
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PLUGGA I UMEÅ
UMEÅ – STUDENTSTAD
”Plugga i en riktig studentstad”
Var fjärde av Umeås 127 298 invånare är en
student. Det gör att nöjesutbudet ofta är
riktat till studenter som publik. En genom
snittlig lördag i Umeå anordnas runt 20 olika
kulturevenemang.

VAR AKTIV
• IKSU – På campus ligger en av Europas
största sportanläggningar med 5000 besö
kande per dag. Träna där eller på någon av
Umeås många andra träningscentra.
• Engagera dig i ekonomföreningen HHUS
eller någon annan studentförening.
• Cykeln blir en viktig pryl! Du cyklar lätt
mellan boende, centrum och campus på
fina cykelbanor.

SATSA PÅ EN AKTUELL
UTBILDNING MED HÖG
INTERNATIONELL KVALITET
Våra lärare undervisar, forskar och samarbetar
med näringslivet och det ger dig en aktuell
och uppdaterad utbildning. Vårt ständiga
kvalitetsarbete följer internationell standard
för ekonomutbildningar.

KOMBINERA ELITIDROTT
MED STUDIER
Umeå universitet är ett Riksidrottsuniversitet
vilket gör det möjligt att kombinera elitidrott
med dina studier i ekonomi och statistik.

BLI EN ANSVARSFULL
LEDARE
Hållbarhetsfokus i utbildning
både på program och kurs
nivå. Vi är en miljöcertifierad
handelshögskola.

VI HJÄLPER DIG
INTERNATIONELL MILJÖ
Våra studenter kan söka någon av de 360 ut
bytesplatser på 84 olika lärosäten i 37 länder
som Handelshögskolan och Umeå universitet
har avtal med. Även du som inte åker iväg
möter här på campus en internationell miljö
med studenter och lärare från hela världen.
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Vi är många på Handelshögskolan som
arbetar med studentsupport för att göra ditt
studentliv enklare. Det är lätt att få hjälp när
du behöver det!

MÅNGA MÖJLIGHETER
UTLANDSSTUDIER

PRAKTIK

Oskar Andersson var på utlandssstudier
vid University of Turin in Italy (UniTo).

Hanna Lundin gjorde sin praktik på Unilever
i Stockholm.

“I think I managed
to balance my studies
with fun activities along
the whole semester
which made me value
the experience to live in
another country a lot!”

Sebastian Hallberg gjorde sin praktik på
Saab Group AB i Linköping.

Våra studenter framhåller de goda möjligheter som ges till utlands
studier och många åker iväg en eller två terminer till ett annat universitet
i Europa eller ännu längre bort. Alla våra program har minst en termin
öppen för studier utomlands och det finns ett stort utbud av partner
universitet och länder du kan välja mellan.
Utlandsstudier bidrar på många sätt till din utveckling, du lär känna nya
kulturer, utvecklar dina språkkunskaper, bygger nätverk och får nya vän
ner. Många av dessa egenskaper värderas högt av framtida arbetsgivare.

Praktik under utbildningen är också uppskattat. Du ordnar med stöd från
Handelshögskolan själv din praktikplats som kan göras var som helst i
Sveriga eller världen. Då är möjligheten också större att praktikplatsen
uppfyller dina förväntningar.
Praktiken ger dig erfarenhet, du utmanar dig själv och får insikt i hur
det är på en arbetsplats och vad du kan bidra med. Praktiken ger också
en ingång till värdefulla nätverk och möjlighet till framtida referenser. Ett
flertal av våra studenter har fått anställning hos sitt praktikföretag.

”Valmöjligheten till
att göra praktik var en
stor faktor till att jag
började studera i just Umeå”

”Framförallt lärde
jag mig att allt
handlar om att visa
engagemang och drivkraft.”

www.umu.se/handelshogskolan
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NÄRA TILL ALLT
När det gäller Umeå stämmer faktiskt klyschan: här är det nära till allt.
Till Stockholm flyger du på under timmen. Flygplatsen ligger fem
minuter med taxi från centrum. Med snabbtåg till Stockholm tar
det cirka 6 timmar. Och med cykel når du de flesta av stadens
studentområden på under 10 minuter.

Foto: Mattias Pettersson, Rickard Lindberg och privata foton. Inhousebyrån, Umeå universitet, 2020/20058. Tryck: ÅTTA.45 tryckeri.

