BUTIKSCHEFSPROGRAMMET
HÖGSKOLEUTBILDNING
3 ÅR
180 HP

Butikens marknadsföring
Butikens ekonomi
Logistik för butikschefer
Företagsledning i butik
Juridik i butik
Konsumentbeteende
Säljteknik och inre marknadsföring
Trender i detaljhandeln
Butikens administration
Fördjupning i marknadsföring och företagsekonomi

SOM BUTIKSCHEF

är din vardag fylld av möten med
kunder, leverantörer och personal. Du arbetar med ekonomi,
logistik, marknadsföring och ledarskap. Detta program ger dig
en bred och användbar kunskapsbas. Programmet innebär två
års distansstudier från lärcentrum. Det tredje året läser du på
campus vid Högskolan i Skövde. Räkna med att du behöver åka
till ditt lärcentrum 1-3 gånger per vecka.
Programmet ger dig en bredare bas och djupare kunskap om
du jämför med den tvååriga butikschefsutbildningen. Framför
allt får du en fördjupad kompetens inom företagsledning och
marknadsföring. Efter utbildningen kommer du att kunna jobba
med mer kvalificerade uppgifter inom handeln samt med olika
ekonomifunktioner.

Du har även möjlighet att studera en termin utomlands vid
något av högskolans så kallade partneruniversitet. Detta gör du
lämpligast under din fjärde termin. Då läser du motsvarande
kurser utomlands och får tillgodoräkna dig dina högskolepoäng,
förutsatt att du får godkänt på kursen.
Efter examen kan du jobba som butikschef inom en rad olika
branscher. Även många andra befattningar inom handeln är
möjliga liksom att starta eget företag. Enligt branschorganisationen Svensk Handel har den privata konsumtionen uppvisat
en god utveckling de senaste åren och under de närmaste åren
väntas en stigande sysselsättning inom handeln. Detaljhandeln
satsar offensivt på nyetableringar.

KURSER
inom Butikschefsprogrammet 3 år
Arbetsrätt i butik

7,5 hp

Handelsrättslig översiktskurs

15 hp

Butikens omvärld

7,5 hp

Individuell fördjupning

7,5 hp

CSR - Corporate Social Responsibility

7,5 hp

Konsumentbeteende

7,5 hp

Ekonomistyrning I

7,5 hp

Logistik och varuhantering

7,5 hp

Examensarbete i företagsekonomi

15 hp

Marknadsföring I

7,5 hp

Externredovisning I

7,5 hp

Marknadsföring II

7,5 hp

Externredovisning i teori och praktik

7,5 hp

Organisation och ledarskap I

7,5 hp

Fältstudie

7,5 hp

Organisation och ledarskap II

7,5 hp

Företagsekonomisk metod, teori och praktik

15 hp

Säljteknik och butikskommunikation

7,5 hp

Företagsledning i butik I

7,5 hp

Retail marketing

7,5 hp

Retail management

7,5 hp

BEHÖRIGHET OCH ANMÄLAN
Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A,
Matematik B. Eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b /1a1 +1a2,
Matematik 2a /2b / 2c. (eller motsvarande kunskaper)
Anmälan öppnar i mars 2015 via www.antagning.se
UTBILDNINGSSTART OCH ORT
Augusti 2015 i Värnamo
UTBILDNINGSTAKT OCH FORM
Utbildningen är på helfart.
Campusförlagd med föreläsningar på distans från Skövde.

EXAMEN
Filosofie Kandidatexamen i företagsekonomi
KONTAKTPERSON
Campus Värnamo
Susanne Harling
0370 -37 71 92
susanne.b.harling@varnamo.se
Högskolan i Skövde
Programansvarig
Jan Sedenka
0500-44 88 56
jan.sedenka@his.se

CAMPUS VÄRNAMO – nära, professionellt, konkret
VI TROR PÅ EN KORT VÄG från utbildning till jobb. Därför är våra
högskole- och yrkeshögskoleutbildningar ofta 2 år. Vi varvar
teori med praktik och har företagsförlagda kurser på våra 120
partnerföretag. Dessutom är utbildningarna framtagna på
efterfrågan av näringslivet. Det innebär att våra studenter blir
väl mottagna på arbetsmarknaden.

På Campus Värnamo försvinner ingen i mängden. Det är nära
mellan studenter och personal. Vi satsar dessutom extra på den
individuella utvecklingen genom en studentcoach. Våra lokaler
i Gummifabriken – den kreativa mötesplatsen – ligger ett
stenkast från centrum. Detta i kombination med bra kommunikationer och gott om studentbostäder, ger förutsättningar för
ett bekvämt studentliv.

Campus Värnamo
Jönköpingsvägen 15
331 83 Värnamo

Telefon 0370 - 37 70 45
E-post info@campus.varnamo.se
www.campus.varnamo.se

