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Fortsatta studier på Europaprogrammet ht-06
OBS! Som programstudent måste du alltid anmäla dig varje termin till
fortsatta studier
Programkod
SEURM
Inriktningskod EKHI (Ekonomisk historia
FÖRE (Företagsekonomi)
HIST (Historia)
IDEL (Idé- och lärdomshistoria)
KULT (Kulturgeografi)
NATI (Nationalekonomi)
SOCI (Sociologi)
STAT (Statsvetenskap)
Gör helst en webb-anmälan. Du använder dig då av lösenordet till
ditt studentkonto, https://studentkonto.gu.se/
Anmälningsperioden är 1-15 april och information om anmälningsförfarandet
skickas efter 29 mars till alla studenter som innevarande termin är registrerade inom ett program.
Förutom dina 20p inom programmet kan du ansöka om ytterligare 10p som
fristående kurs. Använd blanketten för fristående kurs.
Om du tänker göra avbrott, uppehåll eller byte av inriktning på
programmet, skall du använda därför avsedd blankett som finns på
www.pol.gu.se/Europaprogrammet
Observera att blankett om byte av inriktning skall skickas in senast 15 april.
Den kod som fortsättningsvis nedan anges inom parentes = kurskod och
när det gäller de förkunskapskrav som anges nedan skall dessa vara
uppfyllda vid kursstarten.
1. Programmets tredje termin
Du anmäler dig till fortsättningskursen i ditt profil/ ingångsämne.
Om du redan är registrerad på 40p i ditt ingångsämne behöver du inte anmäla
dig på nytt.
Om du funderar på att läsa motsvarande kurs som utbytestermin inom
t ex Erasmus, kontakta resp institution för närmare information.
Kurs
Ekonomisk historia
Företagsekonomi
Historia
Idé- o lärdomshistoria

Anmälningskod
18020 (EH2100)
18120 (FEKB20)
12720 (HI2100)
12820 (IL2100)

Förkunskapskrav
Genomgången grundkurs
-”Godkänd grundkurs
Genomgången grundkurs,
varav 15p godkända

Samhällsgeografi

18320(KG2240)

Samhällsgeografi grundkurs

Nationalekonomi

18420 (NE2100)

Sociologi

17520 (SC2100)

Statsvetenskap

17721 (SK2300)

Minst 10p godkända från
grundkurs
Godkänt resultat från någon
av grundkurserna
Godkänd grundkurs

2. Programmets femte termin
Du anmäler dig till fördjupningskursen, 20p i ditt profil/ ingångsämne.
Om du funderar på att läsa motsvarande kurs som utbytestermin inom t ex
Erasmus, kontakta resp institution för närmare information.
Kurs
Ekonomisk historia 1
Företagsekonomi:
Marknadsföring

Anmälningskod
18040 (EH4100)

18130 (FE5100
+FE6000)
Organisation
18132 (FE5200
+FE6000)
Industrial and Financial 18134 (FE5330
Management
+FE6000)
Redovisning
Logistik and Supply
Chain Management

18136 (FE5420
+FE6000)
18138 (FE5610
+FE6000)

Management av tillväxtföretag, 40p, CD-kurs 18141 (FE9320
+FE6000)
Historia
12730 (HI4100)

Förkunskapskrav
Godkänd forts kurs
30p godkända från
grund-och forts.kurs
-”-“-

-”-“-

-”Godkänt resultat på
Forts kurs 20p eller forts
kurs 40p
Genomgången forts kurs
omf. minst 15p godkänt
resultat, varav uppsats 5p

Idé-och lärdomshist 1

12830 (IL4100)

Samhällsgeografi 1

18340 (KG4200)

Godkänt resultat på forts kurs

Nationalekonomi 1

18440 (NE4100)

Minst 30p godkända från
grund- och forts kurs

Sociologi 1

17530 (SC4100)

Godkänt resultat från någon
av fortsättningskurserna

Statsvetenskap 1A+1B 17731+17732 (SK
4300+4400)

Godkänd fortsättningskurs

3. Programmets sjunde termin
Du anmäler dig till fördjupningskursen i Europakunskap, 40p,
Anmälningskod 17630 (EU4200)
Förkunskaper: godkänd grund- och fortsättningskurs i Europakunskap samt
60p i profil/ingångsämnet.

Är du oklar över något ang anmälan till hösten, hör av dig!
Med vänlig hälsning
Ulla Magnusson

Maria Oskarson

Oksana Shmulyar-Green

