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Tävlingsdeltagare
- Studenten har tagit maximalt 210 högskolepoäng oavsett ämne, vid deltävlingstillfället. 
- Studenten skall kunna uppvisa ett LADOK-intyg vid deltävlingstillfället. 
- Studenten skall vara medlem i en ekonomförening eller kår. 
- Studenten skall vara registrerad för heltidsstudier, vid svensk högskola eller universitet.
- Studenten skall ha intentionen att ta en examen inom ekonomi. 

Deltagande lag
- Deltagande skall innehålla tre (3) studenter.
- Deltagande skall utse en (1) lagledare. 
- Lagledarens ansvar är att vara kontaktperson för laget gentemot projektledaren för deltävlingen 
   samt tävlingsansvarige vid huvudtävlingen i SM i Ekonomi. 
- Deltagande lag skall vid anmälan ange:
 - Deltagarnas namn
 - Deltagarnas personnummer
 -  Lärosäte
 -  Telefonnummer
 -  Mailadress
 -  Adress

Deltävling
- Tentamen sker skriftligt.
- Tentamen skrivs anonymt. 
- Tentamen skall omfatta 80 poäng. 
- Tentamen skall följa rådande gra� sk pro� l. 
- Skrivningstiden för tentamen är tre (3) timmar. 
- Tävlingsarrangören ansvarar för att det � nns:
 - Radergummi
 - Blyertspennor
 - Kladdpapper 
 - En miniräknare som ej kan lagra information 

- Rättning sker enligt domarpresidiets rättningsmall.
- Ej tillåtna hjälpmedel är hjälpmedel som kan lagra, avge eller förmedla information. 
- Vid lika poängställning agerar en angiven fråga utslagningsfråga. Detta skall redogöras för deltagarna 
   innan tentamenstillfället börjar. 
- Utslagningsfrågan tillämpas inte vid placering som inte påverkar vinnaren.
- Eventuella protester måste framföras till överdomaren samma dag som deltävlingen genomförs.
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Tävlingsdeltagare och Deltävling



Semi� nal
- Tentamen sker skriftligt.
- Tentamen skrivs anonymt. 
- Tentamen skall omfatta 100 poäng. 
- Tentamen skall följa rådande gra� sk pro� l. 
- Skrivningstiden för tentamen är tre (3) timmar. 
- Tävlingsarrangören ansvarar för att det � nns:
 - Radergummi
 - Blyertspennor
 - Kladdpapper 
 - En miniräknare som ej kan lagra information 

- Rättning sker av domarpresidiet enligt ansvarig domares rättningsmall. 
- Ej tillåtna hjälpmedel är hjälpmedel som kan lagra, avge eller förmedla information. 
- Varje deltagande lag har rätt att kontrollera sina svar samt överklaga resultatet innan 
   de � nalklara lagen presenteras. 
- Vid lika poängställning agerar en angiven fråga utslagningsfråga. Detta skall redogöras 
   för deltagarna innan tentamenstillfället börjar. 
- Utslagningsfrågan tillämpas inte vid placering som inte påverkar � nalisterna.
- Eventuella protester måste ske innan � nalisterna presenteras.

Final
- Antalet frågor i � nalen är 20 stycken.
- Frågorna ställs muntligen.
- Efter att frågan ställs visas frågan upp skriftligt. 
- Svaren anges skriftligt på svarskorten som tillhandahålls av arrangören.
- Svarskorten skall vara utformade enligt bilaga 1  
- Tävlingsarrangören ansvarar för att det � nns:
 - Radergummi
 - Blyertspennor
 - Kladdpapper 
 - En miniräknare som ej kan lagra information 

- Ej tillåtna hjälpmedel är hjälpmedel som kan lagra, avge eller förmedla information. 
- Vid lika poängställning ställs utslagsfrågor tills en vinnare är utsedd.
- Svarstiden på frågorna varierar mellan en (1) och tre (3) minuter. 
   Detta anges i samband med att frågan läses upp. 
- Ansvarig domare står för bedömningen av frågan.

Protester
- Ett deltagande lag har möjlighet att protestera om laget känner sig felaktigt behandlade. 
- Lagledaren är den som framför protesten till huvuddomaren.
- Huvuddomaren äger fri tolkningsrätt.
- Huvuddomarens beslut kan ej överklagas.
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Frågorna skall behandla områdena
- Marknadsföring
- Organisation
- Redovisning
- Ekonomistyrning
- Nationalekonomi (Makro- och Mikroekonomi)
- Allmän Ekonomi som innefattar ämnen så som: ekonomisk historia, ekonomisk geogra� , handelsrätt, 
   statistik, börskunskap och aktuell ekonomi som går att koppla till ekonomisk allmänbildning. 

- Fördelningen av frågorna bör vara enligt följande:
 - 50 % företagsekonomi (jämnt fördelade mellan områdena: Marknadsföring, 
    Organisation, Redovisning och Ekonomistyrning).
 - 25 % nationalekonomi (jämnt fördelade mellan områdena: Makroekonomi och Mikroekonomi.
 - 25 % Allmän ekonomi (jämnt fördelad mellan områdena: ekonomisk historia, 
    ekonomisk geogra� , handelsrätt, statistik, börskunskap och aktuell ekonomi som 
    går att koppla till ekonomisk allmänbildning.)
 - Frågor kopplade till företagsekonomi skall hålla motsvarande B-nivå.
 - Frågor kopplade till nationalekonomi skall hålla motsvarande A-nivå.

Domarpresidiet
- Domarpresidiet utses av projektgruppen för SM i Ekonomi. 
- Domarpresidiet skall bestå av fyra (4) domare och en (1) huvuddomare.
- En domare skall ha avlagt en doktorsexamen inom relevant ämnesområde. 
- Maximalt två (2) domare kan komma från samma lärosäte. 
- Domarpresidiet presenteras i samband med deltävlingstentamen genom att namnges på första sidan. 
- Ansvaret för ämnesområdena fördelas av huvuddomaren.
- Ämnesområdena är: 
 - Marknadsföring
 - Organisation
 - Redovisning
 - Ekonomistyrning
 - Nationalekonomi (Makro- och Mikroekonomi)
 - Allmän Ekonomi som innefattar ämnen så som: ekonomisk historia, ekonomisk geogra� , 
    handelsrätt, statistik, börskunskap och aktuell ekonomi som går att koppla till 
    ekonomisk allmänbildning. 

- Domarpresidiet har som arbetsuppgift att: 
 - Utforma frågorna till tentamen i deltävlingarna, semi� nalen och � nalen. 
 - Utforma en rättningsmall för deltävling, semi� nal och � nal.
 - Vara på plats under större delen av helgen, undantag från detta sker i samråd med tävlingsansvarige.

Tentamenutformning
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Avhopp
- Om en (1) person i det lag som vann deltävlingen inte kan delta vid konferensen får 
   lagledaren ansvar att rekrytera en ersättare. Ersättaren måste uppfylla de givna kraven för att delta.  
- Om två (2) personer i det lag som vann deltävlingen inte kan delta vid konferensen får 
   kvarvarande person ansvar att rekrytera ersättare.
- Om hela laget inte kan delta vid konferensen går frågan till nästa lag i resultatlistan. 
   Detta fortgår tills ett ersättande lag är utsett.
- Information gällande ersättare måste vara arrangören tillhanda skriftligen innan semi� nalens början. 
- Om en (1) person i ett � nalklart lag av någon anledning inte kan delta under � nalen 
   reduceras laget till två (2) deltagare. 
- Om två (2) personer eller hela laget ej kan delta under � nalen går frågan till nästa lag i resultatlistan. 
   Detta fortgår tills ett ersättande lag är utsett.

Avhopp
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