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Detta är information för Dig som ska anmäla Dig till fortsatta studier på förvaltningsprogrammet.

ANMÄLNINGSRUTINER INFÖR HÖSTTERMINEN 2006. ANMÄLAN SENAST 15 APRIL!

FÖLJANDE GÄLLER:
Högst 20 poäng/termin

ANMÄL DIG PÅ https://studentkonto.gu.se
För att kunna göra en anmälan direkt via Internet måste du ha ditt lösenord
och användarid till GU:s studentkonto tillgängligt. Information om GU:s
Studentkonto samt lösenord och användarid till detta har du tidigare fått
hemsänt i ett brev. Adressen för att hämta information och anmälningsblankett
finns på http://www.ua.adm.gu.se/programinfo Adress för att skicka in anmälan
via post: Antagningsenheten, Göteborgs universitet, Box 125, 405 30
Göteborg.

Allmänna bestämmelser:
Studieuppehåll anmäler Du istället för KURS 1 på anmälningsblanketten. OBSERVERA att Du endast i mån av
plats kan fortsätta Dina studier efter ett studieuppehåll, såvida Du inte är berättigad till studieuppehåll med
platsgaranti.
Anmälan/Registrering måste Du göra varje terminsstart hos Anne-Marie Olsson senast 1 vecka in på terminen.
Detta är mycket viktigt eftersom registreringen är kopplad bl a till CSN och Dina studiemedel. Alltså ju förr Du
anmäler/registrerar Dig ju förr får Du dina studiemedel.

ANMÄLNINGSKODER FÖR KURSER UNDER HÖSTTERMINEN 2006
Kurskod

Anmälningskod

Termin 2

Statistik, 10 p
Samhällsekonomi, 10 p

(FH1200)
(FH1300)

47104
47103

Termin 3

Förvaltningsekonomi, 10 p
Organisationsteori med personaladministration, 10 p

(FH1400)
(FH1500)

17100
47102

OBS!! För att gå vidare till termin 4, Politik, måste Du ha klarat av
minst 40 poäng inklusive Juridisk introduktionskurs, 10 p.
Termin 4

Politik
Demokrati- och rättviseteori, 5 p
Välfärdsstaten och det nya Europa, 5 p
Förvaltningsrätt, 10 p

(FH4100)
(FH4200)
(FH4300)

47120
47124
47122

OBS!! För att gå vidare till termin 4, Ekonomi, måste Du ha klarat av
minst 40 poäng.
Termin 4

Ekonomi
Kalkylering, 10 p
Internredovisning, 10 p

(FH1800)
(FH1900)

47121
47123
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OBS!! För att gå vidare till termin 5, Politik, måste Du ha klarat av minst 50 poäng.
Termin 5

Politik

Kurskod

Anmälningskod

Vetenskapsteori och metod, 10 p
Utvärderingsmetoder, 5 p
Metodtillämpning, 5 p

(FH5410)
(FH5420)
(FH5430)

47134
47133
47131

OBS!! För att gå vidare till termin 5, Ekonomi, måste Du ha klarat av
minst 50 poäng inklusive kursen Samhällsekonomi, 10 poäng för kurs 1
och Förvaltningsekonomi, 10 poäng för kurs 2.
Termin 5

Ekonomi
Samhällsekonomisk effektivitet, 10 p
Externredovisning, 10 p

(FH5200)
(FH5300)

47132
47130

OBS! För att gå vidare till termin 6 måste Du ha klarat av minst 60 poäng
Termin 6

OA/EK
Handledd studiepraktik, 20 p

(FH6000)

47140

Fristående kurs/kurser, 20 p
(Anmälningskod/-koder enligt kurskatalogen. En ansökan lämnas skriftligt till
studierektor - innan anmälan lämnas in - om den/de kurs/kurser man önskar läsa
får räknas in i programmet)
Kurs/kurser på Pol mag programmet, 20 p
(OBS! på annan inriktning än du själv valt. Anm kod/er enligt programinformationen)
Utländska studier motsvarande, 20 p
(En ansökan lämnas skriftligt till studierektor)
OBS! För att gå vidare till termin 7, Politik, måste Du ha klarat av minst 80 poäng inklusive
Demokrati och rättviseteori, 5p, Vetenskapsteori, 10 p och Utvärderingsmetod, 5 p.
Termin 7

Politik
Politikens aktörer och strukturer, 10 p
Implementerings- och utvärderingsteori, 10 p

(FH7230)
(FH7240)

47143
47142

OBS! För att gå vidare till termin 7, Ekonomi, måste Du ha klarat av minst 80 poäng
inklusive Kalkylering, 10p, Internredovisning, 10 p och Externredovisning, 10 p
Ekonomi
Ekonomistyrning i offentliga organisationer, 10 p
(exkl valfria kurser, vilket ni kommer att få inf om i
sept/okt)

(FH7300)

47141

OBS!!! För att gå vidare till termin 8 måste Du ha klarat av minst 120 poäng inklusive
minst 10 poäng på termin 7.
Termin 8

Politik
Examensarbete , 20 p

(FH8200)

47182

Ekonomi
Examensarbete , 20 p

(FH8300)

47183

