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REDOVISNINGSKONSULT
För dig som vill arbeta med redovisning erbjuder vi en
tvåårig utbildning till Redovisningskonsult.
Efterfrågan på medarbetare med goda kunskaper i redovisning blir bara större.
Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta som redovisningskonsult på en redovisningsbyrå, ett revisionsföretag eller som redovisningsansvarig
på ett företag. Du behöver både teoretiska och praktiska kunskaper och därför
tillämpas kunskaperna även genom praktiska övningar i bokföring, bokslut,
deklarationer etc.
Under LIA-perioderna får du tillfälle att vara ute på företag och prova dina kunskaper och färdigheter. Vi samarbetar med de stora revisionsbyråerna och har ett stort
nätverk av såväl redovisningskonsultföretag som andra företag i Helsingborgsregionen. Självklart följer vi din utveckling under hela utbildningen.

Fakta
Längd: 88 veckor, varav LIA: 22 veckor.
Utbildningsort: Helsingborg
Utbildningsstart: September
Examen: Yrkeshögskoleexamen
Webbansökan: Finns på competensumyh.se

Behörighet

UTBILDNINGENS ÖVERGRIPANDE MÅL

Grundläggande behörighet och behörighet
i övrigt enligt bestämmelser i förordningen
(2009:130) om yrkeshögskolan.

Under utbildningen lär du dig att dig arbeta
med kvalificerade redovisnings- och skattefrågor.
Utbildningen ger kompetens att arbeta på både
mindre och medelstora företag. I det senare fallet
handlar det om arbete på ekonomi¬avdelning
som redovisningsansvarig eller som controller.
Att starta eget företag inom branschen är
ett annat alternativ.

Särskilda förkunskapskrav
Företagsekonomi 100 p
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BESKRIVNING AV UTBILDNINGEN
Utbildningen motsvarar FAR:s och SRF:s teoretiska grundkrav
för auktorisation. Framför allt fokuserar utbildningen på
extern och intern redovisning samt beskattning, såväl i teori
som i praktik. Kurser i dessa ämnen varvas med kurser i
bland annat kommunikation, redovisningskonsultens roll
och i digitala ekonomisystem, samtliga kurser är viktiga i
rollen som konsult eller som redovisningsekonom.
Redovisningskonsultens uppgift är inte enbart att bokföra
och upprätta bokslut, årsredovisningar och
inkomstdeklarationer, en stor del av vardagen är också att
analysera och agera som rådgivare åt kunderna. Av den
anledningen tränas du som student även i affärsrådgivning.
Utbildningen omfattar 2 LIA perioder där du använder dina teoretiska kunskaper i
verkligheten på en konsultbyrå eller på en ekonomiavdelning.
Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

I UTBILDNINGEN INGÅR FÖLJANDE KURSER, TOTALT 440 YH-POÄNG
Kurs:

Poäng:

•

Arbetsrätt och löneadministration

25

•

Beskattningsrätt del 2

25

•

Beskattningsrätt del 1

25

•

Ekonomistyrning- budgetering och kalkylering

25

•

Ekonomistyrning finansiering och räkneskapsanalys

25

•

Engelska för redovisningskonsulter

15

•

Examensarbete - Företagsbedömning

20

•

Handelsrätt med inriktning associationsrätt

25

•

Handelsrätt med inriktning avtal-, köp- och familjerätt 25

•

LIA Praktisk tillämpning del 1

60

•

LIA Praktisk tillämpning del 2

50

•

Redovisning Bokslut

25

•

Redovisning Digitala system

15

•

Redovisning Grund

25

•

Redovisning Årsbokslut och årsredovisning

25

•

Redovisningskonsultens roll

30

MER INFORMATION
competensumyh.se

