Välkommen till Ekonomie kandidatprogrammet vid
Uppsala universitet!
Registrering
För att behålla din plats på Ekonomie kandidatprogrammet måste du registrera dig på
Företagsekonomi A, 30 hp som består av kurserna Introduktion till företagande och
organisering, 15 hp, Redovisning 7,5 hp och Kalkylering, 7,5 hp. Registreringsperioden är 31
juli - 24 augusti. Registrering kan göras via Ladok eller via Studentportalen. I Studentportalen
finns
även
annan
viktigt
information
om
kursen
som
du
behöver,
https://www.studentportalen.uu.se.
Din registrering har gått igenom om du kan se kursen under ”pågående kurser” i
Studentportalen. Dyker inte kursen upp där måste du kontakta oss på studievägledningen
senast sista registreringsdag, 24 augusti.
Om du inte registrerar dig på kurserna förlorar du din plats!
Har du redan läst Företagsekonomi A, 30 hp ska du kontakta studievagledning@fek.uu.se
senast 24 augusti. Kom ihåg att ange för- och efternamn samt personnummer. Registreringen
kommer sedan gå till som nedan för dig:
1. Vi antar dig till kursen Nationalekonomi A, 30 hp.
2. Så fort du fått mejl från oss att vi antagit dig på Nationalekonomi A, 30 hp ska du själv
registrera dig på kurserna, vilket du gör i Studentportalen eller i Ladok. Deadline för
detta är också det 24 augusti.

Kursinformation
Med anledning av coronaviruset kommer undervisning och examination vid
Företagsekonomiska institutionen ske digitalt under period 1–2 (från 31 augusti till 3
november) höstterminen 2020. Information om vad som gäller för din kurs finns på kursens
sida i Studentportalen.
Inledande kurs, Introduktion till företagande och organisering, 15 hp, börjar den 31 augusti.
Information om kursinnehåll, litteratur, schema och ev. gruppindelning hittar du i
Studentportalen. Har du några frågor om kursen är du välkommen att kontakta
kursadministrationen på info@fek.uu.se.

Studenter med funktionsnedsättningar kan få visst stöd. Mer information om detta finns på
vår hemsida: http://www.fek.uu.se/student/stod-och-service/studier-och-funktionsnedsattning/

Elitidrottande studenter har möjlighet till särskild vägledning över hur de kombinerar studier
med elitidrott. Du hittar mer information på vår hemsida http://www.fek.uu.se/student/stodoch-service/studier-och-elitidrott/

Tidigt avbrott från påbörjad kurs
Om du registrerar dig men sedan inte har för avsikt att läsa kursen måste du göra tidigt avbrott.
Detta ska ske senast tre veckorna från terminsstart (senast 20 september). Gör du tidigt avbrott
kan du söka kursen på nytt inför en senare termin, i annat fall kan du endast bli omregistrerad
i mån av plats. Avbrott görs i Ladok. Har du frågor kontakta studievägledningen.

Har

du frågor angående din registrering eller vill göra tidigt avbrott kontaktar du oss på
studievagledning@fek.uu.se Uppge namn, personnummer samt vilken kurs ditt ärende gäller.

Vänliga hälsningar
Malin Adermon och Maria Johansson
Studievägledningen
Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

