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Redovisningskonsult
400 YH-poäng. FEI i samarbete med Lycksele Lärcentrum.
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Redovisningskonsult
400 yhp. FEI i samarbete med Lycksele Lärcentrum.

Redovisning är ett framtidsyrke att räkna med! Du kan arbeta som redovisningskonsult med uppdrag hos
kunder, eller som redovisningsekonom på ett enskilt företag. Denna YH-utbildning ger dig kunskaperna
du behöver för att påbörja din karriärresa.
Samarbete med lokala lärcentra

Kort om utbildningen

Du får lokalt stöd och hjälp både under din studietid och inför
LIA-praktik om du väljer detta alternativ – det är ett tryggt och
modernt sätt att studera.

Kurser

FEI grundades 1888 och är en av Sveriges äldsta och främsta
utbildningsaktörer. FEI är mycket glada över att kunna erbjuda
YH-utbildningen Redovisningskonsult i samarbete med Lycksele
Lärcentrum. Det innebär att du tillsammans med andra studerande på lärcentret kan delta i lektioner live online från dator eller
mobil, via hybridformatet FEIFLEX. Med FEIFLEX genomförs
lektionerna i våra dynamiska klassrum, samtidigt som de sänds
live online. Lektionerna går dessutom att repetera i efterhand,
hur många gånger du vill.

På arbetsmarknaden finns det ett kontinuerligt växande behov av
personer med kompetens inom redovisning, och inom yrkesområdet finns det två huvudsakliga spår. Du kan arbeta som redovisningskonsult med uppdrag hos kundföretag, eller vara anställd
redovisningsekonom på ett enskilt företag. Eftersom bokföring
och redovisning är obligatoriskt i alla branscher, kan du dessutom
inrikta dig på en sektor som du är intresserad av. Med vår YH-utbildning får du många olika valmöjligheter – utbildningen innehåller
alla områden som behövs i en kvalificerad redovisningsroll.
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Affärsjuridik



Beskattningsrätt



Bokföring

KORTFAKTA



Bokslut i aktiebolag
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Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:
 Redovisningskonsult
 Redovisningsekonom
 Redovisningschef
 Redovisningschef
 Redovisningsansvarig
 Redovisningsassistent
 Ekonomichef
 Controller



Deklaration
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Ekonomistyrning
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Examensarbete
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IT-stöd i redovisningsarbetet
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Koncernredovisning



Lärande i Arbete 1
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Lärande i Arbete 2
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Löneadministration
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EXAMEN Yrkeshögskoleexamen omfattande 400 yhp
(yrkeshögskolepoäng)
OMFATTNING 80 veckor varav 22 veckor Lärande i arbete (LIA)
FINANSIERING Avgiftsfri utbildning, CSN-berättigad
VAR? Lycksele Lärcentrum via FEIFLEX
NÄR? Utbildningsstart augusti 2022
KONTAKT Maila gärna frågor till oss på yh@fei.se



Mervärdesskatt
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Årsredovisning och analys
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*Planerade kurser 2022. 5 yhp motsvarar en veckas studier.

Antagningskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan
Reell kompetens: om du saknar formella meriter, till exempel
gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasieskolan, kan FEI
göra en bedömning av din reella kompetens



Lärande i arbete (LIA)

Utbildningen består till 22 veckor av praktik, Lärande i arbete
(LIA). LIA är en viktig framgångsfaktor för utbildningen. Den ger
dig tillfälle att arbeta praktiskt med redovisning och tillämpa dina
nyvunna kunskaper i ett skarpt läge. Du söker själv din LIA med
stöd från FEI. Exempel på företag som kan vara intresserade av
att ta LIA-praktikanter:





Vinstor
Ávki AB
Optimal Ekonomi
Novia Ekonomi






Mondi Group
Grant Thornton
North Gate Accounting AB
Value and Friends AB

Ledningsgrupp

Alla YH-utbildningar genomförs i samarbete med det arbetsliv
som behöver den kompetens som utbildningen leder till.
I utbildningens ledningsgrupp medverkar arbetsgivare som
har uttryckt ett konkret intresse för att erbjuda studerande
LIA-praktik och anställning efter examen. Även FEI och de
studerande är representerade i ledningsgruppen.
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Sista ansökningsdag

11 maj 2022

Ansökan

Ansök via fei.se/yh
Sista ansökningsdag är 11 maj – ansök nu!

YH-flex – snabbspår till examen

Kan du redan något av det som ingår i Redovisningskonsult
400 yhp genom tidigare studier och/eller relevant praktisk
erfarenhet? Med YH-flex (ej att förväxla med FEIFLEX) har du
möjlighet tillgodoräkna dig delar av utbildningen och endast läsa
enstaka kurser för att nå en yrkeshögskoleexamen på kortare tid.
Kontakta FEI för mer information om YH-flex.
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