EKONOMI- OCH
REDOVISNINGSKONSULT
YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING, 400 YH-POÄNG

Utbildningen ger dig den teoretiska kompetens
som du behöver för verksamhet som
redovisningskonsult, revisionsmedarbetare,
skattehandläggare eller ekonomiansvarig inom
små- och medelstora företag. Utbildningen ger
med viss komplettering den teoretiska
kompetens som erfordras för
yrkesbeteckningen Auktoriserad
Redovisningskonsult

TÄNKBARA ARBETSUPPGIFTER
Löpande bokföring inklusive avstämningar och
skattedeklaration. Upprättande av bokslut,
årsredovisningshandlingar och
inkomstdeklarationer för små och medelstora
företag. Medverkan i revisionsarbete,
skattehandläggning, löne- och
ekonomiadministration, bolagsbildning och
bolagsärenden samt ekonomisk konsultation.
Controllerarbetsuppgifter som upprättande av
för- och efterkalkyler, budgetarbete,
finansieringsfrågor, internredovisningsfrågor
och analysarbete.

ARBETSMARKNAD
Det finns ett stort behov av arbetskraft med
den kompetens som utbildningen ger.
Tänkbara arbetsplatser finner du hos
redovisningskonsulter, revisionsföretag,
ekonomiavdelningar, skatteverket mm.
Redovisningskonsulter arbetar dessutom ofta
som egna företagare.

SAMARBETSPARTNERS
Utbildningen genomförs i samarbete med
västra kretsen av Sveriges
Redovisningskonsultersförbund, SRF och med
stöd från organisationen för revisorer och
rådgivare Far och Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet. Vi samarbetar med
bland annat:
Adrian & Partners AB
Carpio Ekonomi AB
Gothia Revision AB
Grant Thornton
KPMG AB
Modern Ekonomi
Önnheim & Olsson Revisionsbyrå KB.

ANSÖKAN
För att ansöka till yrkeshögskolan krävs
grundläggande behörighet. Vad grundläggande
behörighet innebär styrs av när du studerade
på gymnasienivå. Klicka här för mer
information om grundläggande behörighet.

SÄRSKILDA FÖRKUNSKAPER
Minst betyget Godkänt i Svenska B, Engelska A
och Företagsekonomi B, Matematik och
Samhällskunskap A, Rättskunskap god
datorvana samt minst betyget VG i Redovisning
och beskattning. Dessutom rekommenderas
Affärsjuridik och Finansiering och kalkylering.
Kurserna och betygskraven i kravet på särskilda
förkunskaper ovan motsvarar minst betyget E i
följande kurser från det nya gymnasiet:
Svenska 2, Engelska 5, Matematik 1 b eller c,
Samhällskunskap 1 b, Företagsekonomi 1 och
2, Privatjuridik eller Affärsjuridik samt minst
betyget C i Redovisning 2 samt god datorvana.
Brist i behörigheten kan du kompensera med
självstudie- och handledningskurs i
Redovisning 2 under våren 2018 om du
dessförinnan minst studerat upp till nivån för
Företagsekonomi 2 eller motsvarande.
Kompletteringskursen genomförs i maj – juni
2018.

URVAL

KURSER
Beskattningsrätt I 25p
Beskattningsrätt II 25p
Ekonomistyrning 50p
Examensarbete 25p
Handelsrätt I 25p
Handelsrätt II 25p
Kommunikation & informationsutformning
25p
Lärande i arbete/LIA1 40p
Lärande i arbete/LIA2 75p
Organisation, ledarskap och arbetsliv 15p
Redovisning 50p
Reko och revision 10p
Utredningsmetodik 10p
Detaljerad kursplan Ekonomi- och
redovisningskonsult

MER INFORMATION
Mikaela Virkkunen Eliasson
Tel. 031-367 31 94
mikaela.eliasson@educ.goteborg.se
Lisa Algestam
Tel. 031-367 31 80
lisa.algestam@educ.goteborg.se

Läs mer om behörighet, urval och antagning
här.

Reception: 031-367 31 00

Urval görs mellan behöriga sökande. Betyg från
hel gymnasieutbildning alternativt samlat
betygsdokument och de kurser som ingår i det
särskilda kravet på förkunskaper är avgörande
för urvalet.

OM UTBILDNINGEN

FINANSIERING

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar
till studiestöd.

Utbildningen är statligt finansierad och
berättigar till studiestöd från CSN.
Kostnader för kurslitteratur, kopiering och
utskrifter tillkommer.
Avgifter till självkostnadspris tas ut för
läromedel som skolan producerat.
Läromedel/facklitteratur som vi själva
inhandlat förmånligt säljs till reducerat pris.

Längd: 80 veckor heltid
Start: Preliminärt hösten 2019
Antal platser: 34

