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Programschema för 

Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 hp 
Programkod: GKS02 
 

Gäller för läsåret 2017/2018 
Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid Akademin för ekonomi, 
samhälle och teknik, 2017-02-28.  

Om programschemat 

Varje utbildningsprogram har en fastställd utbildningsplan av vilken programmets samtliga 
kurser framgår. Kurserna redovisas läsårsvis. Utbildningsplanen kompletteras årligen med ett 
programschema där det framgår i vilken läsperiod en programkurs går, i vilken ort den går, om 
den krockar med en annan kurs, osv. Programschemat gäller för ett läsår i taget. 

Kurser som hör till huvudområdet för examen har markerats med ”X” i kolumnen HO 

K1, K2 osv. i läsperiodskolumnerna står för schemapositioner och visar om kurserna krockar 
eller inte. Kurser med samma K-värde krockar, kurser med olika K-värden krockar inte. Kurser 
med värdet ”X” kan kollidera med andra kurser i läsperioden.  

Följande gäller för aktuella krockskyddskoder/K-värden.  
K1 = måndag em + onsdag fm  
K2 = måndag fm + torsdag fm  
K3 = tisdag fm + torsdag em  
K4 = tisdag em + fredag fm  
K5 = onsdag em + fredag em 

I kolumnen ”pg/konk” anger förkortningen ”pg” att du har platsgaranti till kursen just den 
läsperioden och den programterminen. Förkortningen ”konk” anger att du söker i konkurrens 
med alla övriga programstudenter vid MDH.  

I kolumnen för ”ort” anger ett ”E” att kursen ges i Eskilstuna och ett ”V” att den ges i Västerås. 

I kolumnen ”Överlappande kurser” anges kurser som helt eller delvis överlappar med den 
aktuella kursen på raden. Om du läst överlappande kurser får du bara tillgodoräkna dig över-
lappande poäng en gång i en examen. Kontakta din studievägledare för mer information. 
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Nivå och klassificering av successiv fördjupning 

Högskolan använder följande beteckningar för klassificering av successiv fördjupning där ”G” 
anger att kursen tillhör utbildning på grundnivå och ”A” att kursen tillhör avancerad nivå: 

G1N kurs med endast gymnasiala förkunskapskrav 

G1F kurs med mindre än 60 hp kurs/kurser på grundnivå som förkunskapskrav 

G1E kurs som innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen 

G2F kurs med minst 60 hp kurs/kurser på grundnivå som förkunskapskrav 

G2E kurs med minst 60 hp kurs/kurser på grundnivå som förkunskapskrav och som 
innehåller examensarbete för kandidatexamen 

GXX kurs som ej kan klassificeras enligt ovanstående modell 

A1N kurs med endast kurs/kurser på grundnivå som förkunskapskrav 

A1F kurs med kurs/kurser på avancerad nivå som förkunskapskrav 

A1E kurs som innehåller examensarbete för magisterexamen 

A2E kurs som innehåller examensarbete för masterexamen 

AXX kurs som ej kan klassificeras enligt ovanstående modell 

Val inom programmet 

Under utbildningens gång kan du komma att ges möjlighet att välja kurser inom programmet. 
Valet sker senast 15 april inför en hösttermin och 15 oktober inför en vårtermin. Inför dessa val 
informerar värdakademin om de olika valmöjligheterna och om hur det går till att välja. 

När du gör dina val ska du alltid utgå från utbildningsplanen tillsammans med examenskraven 
för den examen du vill uppnå. Kontakta din studievägledare för mer information. 

För att kunna bli antagen till en kurs måste du alltid uppfylla de särskilda behörighetskrav som 
anges i kursplanen, oavsett om du har platsgaranti eller inte. För mer information om kursval 
inom program, se MDHs webbsida för ”Student” (”Mina studier”, ”Antagning och anmälan till 
kurser inom program”). Se även den lokala examensordningen som innehåller alla 
examensbeskrivningar. 

Övriga upplysningar 

Beroende på antalet sökande till de enskilda kurserna, kan kurser komma att ställas in. Du bör 
därför ange reservalternativ vid kursvalet. 

Vissa kurser i programmet ges på engelska. 
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Termin 5 och 6 för utbildning som startade höstterminen 2015 
 
 
H
O 

 
 
Rubrik/kursnamn 

 
 
Kurskod 

 
Nivå/för-
djupning 

Hög-
skole-
poäng 

Läsperioder  
pg/ 
konk 

Studie-
takt, 
Studie-
form, 
ort 

Över-
lappand
e 
kurser 

1 2 3 4 

A b a b a b a b 

                

 Studier vid universitet 

utomlands i en termin – 

antingen höst- eller 

vårtermin.  

   X X X X X X X X    

                
 Företagsekonomi               

X Internationellt företagande FOA220 G2F 15 X X       Pg Helfart, 
V 

EM0360 
EFO207 

X Integrerad kommunikation EFO254 G2F 15     X X   Pg Helfart, 
V 

 

X Management i 
multinationella företag 

FOA203 G2F 15     X X   Pg Helfart, 
V 

 

X International Marketing EFO253 G2F 15   X X     Pg Helfart, 
V 

 

X Kandidatuppsats i 
företagsekonomi2 

FOA300 G2E 15  X1 X X     Pg Helfart, 
V 

EFO225 
EFO517 
EFO018 

X Kandidatuppsats i 
företagsekonomi 

FOA300 G2E 15      X1 X X Pg Helfart, 
V 

EFO225 
EFO517 
EFO018 

 

1Uppropet sker i period 1 b och 3 b 
2Kandidatuppsatsen på hösten går inte att söka via antagning.se utan endast via studievägledaren 


