
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC.AUD-STUDIET 

 

VED AARHUS UNIVERSITET, 

 

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
 

1. september 2014 

  

 
 

AARHUS UNIVERSITY 
SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

 



 
 2 

Indholdsfortegnelse  

1. FORORD ........................................................................................................................................ 4 

2. KONTAKT INFORMATION ...................................................................................................... 5 

3. OPTAGELSE ................................................................................................................................. 6 

4. UDDANNELSENS FORMÅL ...................................................................................................... 7 

KOMPETENCEPROFIL ......................................................................................................................... 7 

KVALIFIKATIONSMÅL ....................................................................................................................... 8 

5. UDDANNELSENS STRUKTUR OG INDHOLD ...................................................................... 9 

FORDELING AF LEKTIONER PÅ SEMESTRE ........................................................................................ 10 

OVERSIGT OVER PRØVER ................................................................................................................. 11 

PRØVEBESKRIVELSER ...................................................................................................................... 12 

VALGFAG ........................................................................................................................................ 12 

6. KANDIDATAFHANDLING....................................................................................................... 13 

MÅLSÆTNING ................................................................................................................................. 13 

EMNE .............................................................................................................................................. 13 

VEJLEDNING.................................................................................................................................... 13 

EN ELLER TO STUDERENDE .............................................................................................................. 13 

REGISTRERING TIL KANDIDATAFHANDLING .................................................................................... 14 

OMFANG ......................................................................................................................................... 14 

AFLEVERING AF KANDIDATAFHANDLING ........................................................................................ 15 

MUNDTLIGT FORSVAR ..................................................................................................................... 15 

VURDERINGSKRITERIER OG KARAKTERBESKRIVELSE ...................................................................... 16 

MANGLENDE AFLEVERING INDEN FOR AFLEVERINGSFRISTEN ......................................................... 17 

HVIS AFHANDLINGEN IKKE BESTÅS ................................................................................................. 17 

7. EKSAMENSREGLER ................................................................................................................ 18 

PRØVERNE ...................................................................................................................................... 18 

EKSAMENSRESULTAT ...................................................................................................................... 18 

ANTAL EVALUERINGSFORSØG ......................................................................................................... 18 

MAKSIMAL STUDIETID .................................................................................................................... 18 

EKSAMENSTILMELDING OG -FRAMELDING ...................................................................................... 18 

SYGDOM MV. ................................................................................................................................... 19 

HJÆLPEMIDLER ............................................................................................................................... 19 

8. REGLER FOR BEHANDLING AF EKSAMENSSNYD ........................................................ 20 

INDIVIDUELLE, SKRIFTLIGE PRØVER ................................................................................................ 20 

EKSAMENSSNYD ............................................................................................................................. 20 

9. KLAGER ...................................................................................................................................... 21 

UNDERVISNINGSKLAGER................................................................................................................. 21 

EKSAMENSKLAGER ......................................................................................................................... 21 



 
 3 

10. MERIT ........................................................................................................................................ 23 

11. DISPENSATION ........................................................................................................................ 23 

 

 



 
 4 

1. FORORD 

 

Cand.merc.aud.-uddannelsen udbydes som de øvrige cand.merc.-uddannelser på School of Business 

and Social Sciences med hjemmel i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående 

Uddannelsers Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne 

(uddannelsesbekendtgørelsen) nr. 1520 af 16. december 2013.  

 

Ansvaret for uddannelsens tilrettelæggelse, indhold, udvikling og gennemførelse ligger hos 

Studienævnet for Erhvervsøkonomi, der ligeledes har ansvaret for undervisningens kvalitet. 

Studienævnet vedtager udformningen af uddannelsen inden for de rammer, som Ministeriets 

bekendtgørelser sætter.  

 

Denne studieordning indeholder en nærmere beskrivelse af de bestemmelser, der p.t. er gældende 

for uddannelsen, og som følger af ministeriets bekendtgørelser, eller som er fastsat af Studienævnet 

for Erhvervsøkonomi. 

 

Studieordningens bestemmelser gælder for cand.merc.aud.-studerende. 

 

Studieordningen træder i kraft og er gældende for studerende, der påbegynder uddannelsen den 1. 

september 2014. 

 

Hvis der er yderligere spørgsmål, så henvises der til de faglige studievejledere, der vejleder om alle 

forhold inden for uddannelsen. 

 

De studerende forventes at holde sig orienteret om eventuelle ændringer via Studieportalen.. 

 

Studienævnet for Erhvervsøkonomi  

August 2014 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/businessadm/undervisning-og-eksamen/undervisning/
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2. KONTAKT INFORMATION 

 

Aarhus Universitet 

School of Business and Social Sciences 

Tel.: +45 8715 0000 

Mail: bss@au.dk 

 

Du vil i mange sammenhænge komme i kontakt med skolens administration. Nedenfor findes 

kontaktoplysninger på nogle af afdelingerne i administrationen: 

 

Studieadministrationen tager sig af optagelse, eksamenstilmelding mv. 

Tåsingegade 3, bygning 1443, lokale 021 

Mail: studyservice.bss@au.dk 

Telefon: 8716 4026 eller 8715 2374    

 

Studievejledningen rådgiver om optagelse, tilrettelæggelse af studiet, m.m. 

Fuglesangs Alle 4, S-bygning, lokale 422  

Mail: studier.bss@au.dk   

Telefon: 8716 4331 

 

SU-kontoret ved Aarhus Universitet 

SU-kontoret, Informationscenteret, Frederik Nielsens Vej 5, 8000 Århus C 

Mail: su@au.dk    

Telefon: 8716 4331 

 

 

mailto:su@au.dk
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3. OPTAGELSE 
 

Følgende uddannelser giver ret til at blive optaget på cand.merc.aud.-uddannelsen: 

 Bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi (HA/BSc(B)) eller en toning heraf fra Aarhus 

Universitet. 

 Bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og almen erhvervsjura HA(jur.) eller en toning heraf 

med studiestart 2009 eller senere fra Aarhus Universitet, såfremt man opfylder krav til 

valgfagssammensætningen. Kontakt venligst studievejledningen for yderligere information. 

 

Følgende uddannelser kan give adgang til at blive optaget på cand.merc.aud.-uddannelsen: 

 Bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi (HA) fra en anden dansk videregående uddannelses-

institution. 

 Ansøgere med en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD) kan tillige optages på 

cand.merc.aud.-uddannelsen på betingelse af, at de supplerer HD-baggrunden med 

yderligere prøver, som afhænger af HD-specialisering. Kontakt studievejledningen for 

yderligere information. Suppleringsfagene skal bestås, inden man kan indstille sig til 

eksamen i valgfag og kandidatafhandling. 

 Anden, relevant bacheloruddannelse på baggrund af hvilken, den studerende besidder viden, 

kundskaber og færdigheder svarende til dem, der erhverves gennem uddannelsen til den 

almene erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse (HA). I vurderingen vil der således blive 

lagt vægt på, at bacheloruddannelsen har et tilstrækkeligt indhold af erhvervsøkonomiske 

fag. 

 

For mere information om optagelse, se venligst universitetets website. 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/hajur.-cand.merc.jur./undervisning-og-eksamen/undervisning/valgfag-bachelor/
http://kandidat.au.dk/revision-candmercaud/cpage/Adgangskrav/view1/1/Course/index/
http://kandidat.au.dk/revision-candmercaud/cpage/Adgangskrav/view1/1/Course/index/
http://kandidat.au.dk/revision-candmercaud/cpage/Adgangskrav/view1/1/Course/index/
http://kandidat.au.dk/revision-candmercaud/cpage/Adgangskrav/view1/1/Course/index/
http://kandidat.au.dk/revision-candmercaud/cpage/Adgangskrav/view1/1/Course/index/
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4. UDDANNELSENS FORMÅL  

  

Målsætningen med cand.merc.aud.-uddannelsen er at uddanne kandidater, som er i stand til at løse 

problemstillinger på højt niveau inden for revision, rådgivning og virksomhedens økonomifunktion. 

 

Teoretisk og praktisk viden om regnskab, revision, skatteret og erhvervsjura er afgørende 

nødvendig for dimittender, der skal varetage typiske arbejdsfunktioner i såvel en økonomi- og 

regnskabsfunktion som hos et revisionsfirma. For så vidt angår det sidste, er uddannelsen omfattet 

af de EU-retlige krav til revisors uddannelse og tilvejebringer kompetencer, som udgør det 

teoretiske fundament for en moderne revisor, herunder uddannelsen til statsautoriseret revisor. Den 

mere praktiske viden inden for fagområderne er henlagt til det uddannelsesforløb, som de 

studerende typisk skal deltage i, når de ansættes inden for bl.a. revisionsbranchen. 

 

En gennemført cand.merc.aud.-uddannelse giver ret til følgende danske titel:  

 Cand.merc.aud.  

 

og følgende engelske titel:  

 Master of Science (MSc) in Business Economics and Auditing. 

 

KOMPETENCEPROFIL 

 

Uddannelsen har følgende overordnede kompetenceprofil, der angiver, hvad dimittenden forventes 

at kunne efter afsluttet forløb: 

 

Den studerende forventes at kunne identificere, beskrive, forklare, anvende, diskutere og vurdere: 

 

 gældende regler i de internationale regnskabsstandarder for indregning og måling af centrale 

poster i årsrapporten, samt at kunne sammenligne disse med anden dansk regulering 

 teorielementer bag årsregnskabet, dets baggrund og regulering 

 begrebsrammer og de grundlæggende forudsætninger ved regnskabsaflæggelsen og ved 

revision 

 revisionens funktion, indhold og grundlag 

 relevant lovgrundlag og standarder for udførelse af revision 

 revisionsmæssige problemstillinger samt være i stand til at præsentere relevant konklusion i 

forhold til udført revisionsopgave 

 generelle og specifikke problemstillinger, som er knyttet til brugen af økonomisystemer i 

virksomhedernes forskellige forretningsområder 

 relevante skatteretlige problemstillinger, relevante retskilder og –principper og kunne 

prioritere mellem disse samt være i stand til at deducere og argumentere overbevisende for 

en eller flere juridiske løsninger 

 relevante selskabsretlige, insolvensretlige og finansieringsretlige problemstillinger, 

relevante retskilder og –principper inden for områderne, samt være i stand til at deducere og 

argumentere overbevisende for en eller flere juridiske løsninger 
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Den studerende forventes endvidere som mere generelle kompetencer at kunne: 

 navigere mellem jura og økonomi 

 perspektivere den erhvervede viden 

 arbejde struktureret og selvstændigt med komplicerede problemstillinger inden for fagom-

råderne. 

 

KVALIFIKATIONSMÅL 

 

Som grundlag for udvikling af de studerendes generelle og specifikke kompetencer inden for 

fagområdet indgår følgende centrale emneområder:   

 

 Generel regnskabsteori og –principper 

 Juridiske krav og standarder for udarbejdelse af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber 

 Internationale regnskabsstandarder 

 Risikostyring og intern kontrol 

 Revision 

 Juridiske krav og faglige standarder for lovpligtig revision og for revisorer 

 Internationale revisionsstandarder 

 Faglige kvalifikationer 

 Faglig etik og uafhængighed 

 Selskabsret og virksomhedsledelse 

 Konkursret og regler om tilsvarende bobehandlinger 

 Skatteret 

 Civilret og erhvervsret 

 Informationsteknologi og computersystemer 
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5. UDDANNELSENS STRUKTUR OG INDHOLD 

 

Cand.merc.aud.-uddannelsen er et 2-årigt fuldtidsstudium (= 120 ECTS), der strækker sig over 

1. - 4. semester.  

 

Nye regler gældende fra 1. september 2016 ang. maksimal studietid: 

Studerende, der er indskrevet på denne studieordning, skal senest have afsluttet deres uddannelse 

1/2 år efter den resterende normerede studietid opgjort pr. 15. september 2016.  

Seneste afslutningstidspunkt vil fremgå på studieselvbetjeningen. 

 

Forældede regler ang. maksimal studietid: 

Kandidatuddannelsen i Revision er tilrettelagt således, at den studerende kan fuldføre 

kandidatuddannelsen på 22 måneder (september 2015 til juni 2017). Ved overskridelse af de 

angivne studietider med 2 år, vil den studerende blive udmeldt (gældende 1. september 2015 - 1. 

september 2016).  

Uddannelsen skal være afsluttet senest 5 år efter påbegyndelsen (gældende tidligere end 1. 

september 2015). 

 

Undervisningen i de obligatoriske fag er placeret på 2 dage om ugen. 

 

Undervisningen er som hovedregel lagt i blokke af 3 lektioner, som kan være placeret enten for- 

eller eftermiddag mandag og fredag, således at man normalt aldrig har 2 blokke af 3 lektioner i 

samme fag på en enkelt dag. 

 

Undervisningsforløbet er tilrettelagt ud fra studiestart pr. 1. september.  

 

Semestrene er opdelt i 2 undervisningsblokke af 7 uger med ca. 1 uges undervisningsfrihed imellem 

forbeholdt eksamensaktiviteter. 2. halvdel af semesteret starter således ca. 1. november henholdsvis 

ca. 1. april.  

 

Uddannelsen består af obligatoriske fag af et omfang på 70 ECTS, valgfag af et omfang på 20 

ECTS samt en kandidatafhandling af et omfang på 30 ECTS. I de obligatoriske fag gives 

undervisningen primært ved forelæsninger. I valgfagene kan undervisningen indeholde andre under-

visningselementer. 

 

Undervisningen afvikles som udgangspunkt på dansk. Dog kan det forekomme, at undervisningen 

afvikles på engelsk. Dette gælder også, hvor undervisningssproget i fagbeskrivelsen er angivet som 

”dansk”. Samlæsning med andre cand.merc.-linjer kan forekomme – både i obligatoriske fag og i 

valgfag. I disse tilfælde gælder ligeledes, at undervisningen kan blive afviklet på engelsk. 

 

Fagbeskrivelserne offentliggøres i Kursuskataloget på www.kursuskatalog.au.dk .Der henvises til 

fagbeskrivelserne for udførlige beskrivelser af fagene, herunder valgfag.  

 

Det er de studerendes eget ansvar at holde sig ajour med de ændringer, der løbende sker i 

fagudbuddet.

http://www.kursuskatalog.au.dk/
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FORDELING AF LEKTIONER PÅ SEMESTRE 

 

 

Fag Lektioner 1. Semester Lektioner 2. semester Lektioner 3. semester Lektioner 4. semester Lektioner i alt 

 

Blok 1 Blok 2 Blok 1 Blok 2 Blok 1 Blok 2 

  Regnskab  27 27 

     

54 

Skatteret I 

 

27 

     

27 

Accounting Information 

Systems  27 

      

27 

Selskabsret  27 

      

27 

Finansieringsret  

 

27 

     

27 

Insolvensret  

   

27 

   

27 

Skatteret II 

  

27 27 

   

54 

Revision I: Teorier og 

begreber  

  

27 

    

27 

Revision II: 

Revisorregulering  

   

27 

   

27 

Videregående regnskab  

  

27 

    

27 

Revision III  

    

27 27 

 

54 

Valgfag I-IV 

    

* 

  Kandidatafhandling 

      

* 

 I ALT 81 81 81 81 27 27 

 

378 

     

+ valgfag + valgfag 

   

Undervisningen foregår mandag og fredag med to blokke à 3 lektioner pr. gang, svarende til max. 12 undervisningstimer pr. uge.  

http://kursuskatalog.au.dk/coursecatalog/Course/show/52418/
http://kursuskatalog.au.dk/coursecatalog/Course/show/52156/
http://kursuskatalog.au.dk/coursecatalog/Course/show/52416/
http://kursuskatalog.au.dk/coursecatalog/Course/show/52416/
http://kursuskatalog.au.dk/coursecatalog/Course/show/51364/
http://kursuskatalog.au.dk/coursecatalog/Course/show/52419/
http://kursuskatalog.au.dk/coursecatalog/Course/show/51348/
http://kursuskatalog.au.dk/coursecatalog/Course/show/52159/
http://kursuskatalog.au.dk/coursecatalog/Course/show/52409/
http://kursuskatalog.au.dk/coursecatalog/Course/show/52409/
http://kursuskatalog.au.dk/coursecatalog/Course/show/52411/
http://kursuskatalog.au.dk/coursecatalog/Course/show/52411/
http://kursuskatalog.au.dk/coursecatalog/Course/show/52412/
http://kursuskatalog.au.dk/coursecatalog/Course/show/52407/
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OVERSIGT OVER PRØVER 

 

Fag Prøveform Semester ECTS 

  

1 2 3 4 

 

Regnskab  

Skriftlig * 

Mundtlig* 

Okt. 

Jan.             

   

10 

Skatteret I Mundtlig Jan. 

   

5 

Accounting 

Information Systems  Skriftlig 3 t. Okt. 

   

5 

Selskabsret  Skriftlig 3 t. Okt. 

   

5 

Finansieringsret  Skriftlig 3 t. Jan. 

   

5 

Insolvensret  Skriftlig 3 t. 

 

Juni 

  

5 

Skatteret II Skriftlig 4 t. 

 

Juni 

  

10 

Revision I: Teorier 

og begreber  Skriftlig 3 t. 

 

Marts  

  

5 

Revision II: 

Revisorregulering  Mundtlig 

 

Juni 

  

5 

Videregående 

regnskab  Mundtlig 

 

Marts 

  

5 

Revision III  Skriftlig 4 t. 

  

Dec. 
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Valgfag I-IV Se fagbeskrivelser 

   

x 20 

Kandidatafhandling Opgave + mundtlig behandling 

   

30 30 

*Den skriftlige eksamen i Regnskab omfatter emneområdet Accounting Theory, og den mundtlige eksamen omfatter regnskabsregulering. Den 

skriftlige eksamen vægter 25 % og den mundtlige eksamen vægter 75 % af den samlede karakter for faget. 

http://kursuskatalog.au.dk/coursecatalog/Course/show/52418/
http://kursuskatalog.au.dk/coursecatalog/Course/show/52156/
http://kursuskatalog.au.dk/coursecatalog/Course/show/52416/
http://kursuskatalog.au.dk/coursecatalog/Course/show/52416/
http://kursuskatalog.au.dk/coursecatalog/Course/show/51364/
http://kursuskatalog.au.dk/coursecatalog/Course/show/52419/
http://kursuskatalog.au.dk/coursecatalog/Course/show/51348/
http://kursuskatalog.au.dk/coursecatalog/Course/show/52159/
http://kursuskatalog.au.dk/coursecatalog/Course/show/52409/
http://kursuskatalog.au.dk/coursecatalog/Course/show/52409/
http://kursuskatalog.au.dk/coursecatalog/Course/show/52411/
http://kursuskatalog.au.dk/coursecatalog/Course/show/52411/
http://kursuskatalog.au.dk/coursecatalog/Course/show/52412/
http://kursuskatalog.au.dk/coursecatalog/Course/show/52412/
http://kursuskatalog.au.dk/coursecatalog/Course/show/52407/
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PRØVEBESKRIVELSER 

 

Der henvises til Kursuskataloget for nærmere beskrivelse af prøveformen. 

 

Gruppeopgaver kan forsvares som mundtlig gruppeprøve med et deltagerantal på max. 4. Det er den 

fagansvarlige, der i det konkrete tilfælde fastlægger, om det mundtlige forsvar skal ske ved en 

gruppeprøve. Den studerende har dog ret til at aflevere en individuel opgavebesvarelse samt til at 

vælge en individuel mundtlig prøve. Den studerende har ligeledes ret til individualisering af 

skriftlige opgavebesvarelser. 

 

Ved bedømmelsen af skriftlige prøver afspejler den faglige bedømmelse den sproglige klarhed og 

sikkerhed, hvormed den faglige substans fremstilles. 

 

Såfremt der ved tilmeldingsfristens udløb er tilmeldt under 10 studerende til en skriftlig eksamen 

(skriftlige stedprøver samt take home prøver under 12 timer), kan instituttet beslutte at ændre denne 

til en mundtlig eksamen. Beslutningen meddeles de studerende ved opslag umiddelbart efter 

tilmeldingsfristens udløb. 

 

VALGFAG 

 

Uddannelsens valgfag, der har et omfang på i alt 20 ECTS-point, vælges blandt godkendte valgfag 

for cand.merc.aud.-studerende. En liste over de godkendte valgfag annonceres på studieportalen.  

For en nærmere beskrivelse af de enkelte valgfag henvises til Kursuskataloget.  

 

Ud over de ”forhåndsgodkendte” valgfag kan Studienævnet for Erhvervsøkonomi på grundlag af en 

konkret vurdering fra det linjeansvarlige institut af fagets relevans og den studerendes forud-

sætninger godkende, at fag fra det øvrige valgfagsudbud ved School of Business and Social 

Sciences samt fag fra andre uddannelsesinstitutioner vælges som valgfag. 

 

For information om tilmelding til valgfagene henvises til studieportalen. Framelding af fag, der har 

været evalueret eller hvor evalueringen er påbegyndt, kan ikke finde sted. 

http://kursuskatalog.au.dk/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/businessadm/undervisning-og-eksamen/undervisning/valgfag-kandidat/
http://kursuskatalog.au.dk/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/businessadm/undervisning-og-eksamen/undervisning/valgfag-kandidat/
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6. KANDIDATAFHANDLING 

            

MÅLSÆTNING 

Som en obligatorisk del af cand.merc.aud.-uddannelsen skal der udarbejdes en større skriftlig 

afhandling, der betegnes kandidatafhandlingen. Kandidatafhandlingen indgår i uddannelsen med en 

vægt på 30 ECTS.  

 

Formålet med kandidatafhandlingen er at give den studerende lejlighed til over et begrænset emne-

område at dokumentere en selvstændig evne til bl.a. problemformulering, analyse, 

metodeanvendelse, kritisk vurdering og resultatfremlægning. 

 

EMNE 

Den studerende udarbejder et oplæg til kandidatafhandlingen. Dette oplæg bør omfatte en foreløbig 

skitse over opgavens indhold. Emnet skal være af revisionsfaglig relevans og skal godkendes af en 

vejleder fra Institut for Økonomi eller Juridisk Institut. Den foreløbige skitse skal før den endelige 

tilmelding af kandidatafhandlingen videreudvikles til en opgaveformulering på 1-3 sider, 

indeholdende foreløbig titel, foreløbig problemformulering, oplæg til teori/metode, foreløbig 

beskrivelse af datagrundlag foreløbig disposition og foreløbig litteratur.  

 

Det må stærkt anbefales at søge og vælge emne til kandidatafhandlingen i god tid.  

 

VEJLEDNING 

Vejlederen er en lærer, der skal virke som en form for konsulent for den studerende under 

udarbejdelsen af kandidatafhandlingen. Vejlederen skal godkende emnet for kandidatafhandlingen. 

Det er også vejlederen, der ved den mundtlige behandling af kandidatafhandlingen forestår den 

mundtlige eksamination på grundlag af den skriftlige afhandling.  

 

Vejleder udpeges/godkendes på initiativ af den studerende af Institut for Økonomi eller Juridisk 

Institut. 

 

Omfatter emnet for kandidatafhandlingen flere fagområder, er der mulighed for at få udpeget en 

medvejleder, således at de forskellige fagområder vil blive tilgodeset ved bedømmelsen.  

 

EN ELLER TO STUDERENDE 

Kandidatafhandlingen skrives af en studerende.  

 

Såfremt emnet for kandidatafhandlingen gør det nødvendigt, kan de ansvarlige institutter give 

tilladelse til, at to (og kun to) studerende skriver sammen. Hvis der er to forfattere, har hver forfatter 

ret til at individualisere deres bidrag ved at fremhæve de dele, som de er ansvarlige for. Det er 

vejleder, der i det konkrete tilfælde fastlægger, om det mundtlige forsvar skal ske ved en 

gruppeprøve. Den studerende har dog ret til at vælge en individuel mundtlig prøve.  
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REGISTRERING TIL KANDIDATAFHANDLING 

Før du registrerer dig, skal du på forhånd være tildelt en vejleder.  
 

Du skal begynde forberedelser til din hovedopgave i god tid (mindst 1-2 måneder) før 

tilmeldingsfristen, da du skal udarbejde en opgaveformulering og en plan for opgaveprocessen, som 

skal godkendes af vejleder, før du kan registrere dig. 
 

Opgaveformuleringen skal bestå af: 

 Foreløbig titel 

 Foreløbig problemformulering 

 Oplæg til teori/metode 

 Eventuel beskrivelse af datagrundlag 

 Foreløbig disposition 

 Foreløbig litteraturliste 
 

Når instituttet har udpeget en vejleder, registrerer du dig ved at udfylde og aflevere ”Skema til 

registrering af kandidatafhandling”, som du finder her eller på www.au.dk Studerende » 

Studieportaler » Studieportaler » Erhvervsøkonomi » Vejledning » Kandidatafhandling. Blanketten 

skal være underskrevet af dig og af vejleder, og den skal sammen med opgaveformuleringen og 

plan for opgaveprocessen afleveres til institutsekretæren på det institut, hvor du ønsker at skrive 

afhandling. 
 

Du skal tilmelde dig kandidatafhandlingen 1. januar. Er du studieforsinket, er det muligt at tilmelde 

sig senere, da der er yderligere 5 registreringsdatoer: 1. marts, 1. april, 1. juni, 1. august og 1. 

oktober. Efter registrering kan der ikke ske framelding. 
 

OMFANG 

Det maksimale tilladte antal sider for afhandlinger (antal anslag ekskl. mellemrum) afhænger af 

antallet af studerende: 

 1 studerende = 132.000 anslag ekskl. mellemrum (svarende til ca. 60 sider) 

 2 studerende = 198.000 anslag ekskl. mellemrum (svarende til ca. 90 sider) 

 

I særlige tilfælde kan vejlederen godkende et maksimalt antal anslag ekskl. mellemrum på 

henholdsvis 154.000 og 220.000 (svarende til henholdsvis ca. 70 og 100 sider)  

 

Vær opmærksom på følgende:  

 Alle dele af afhandlingen (forside, referat, indholdsfortegnelse, fodnoter, referencer, 

tabeller, mm.) tæller med i det samlede antal anslag. Kun bilag medregnes ikke i det 

samlede antal anslag og bruges kun til dokumentation og stikprøver af metode og 

beregninger anvendt i afhandlingen.  

 Figurer og illustrationer tæller 800 anslag uafhængig af størrelsen. 

 Der gælder ikke et minimumskrav til antal anslag. Dette betyder, at din afhandling ikke 

behøver nå op på det maksimale antal sider.  

 Der er ingen formelle krav til linjeafstand, margener, skrifttype, sidehoved eller sidefod – så 

længe din afhandling er læselig og inden for fornuftige rammer.  

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/businessadm/vejledning/kandidatafhandlingcandmerc/
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Karakteren bliver givet individuelt efter det mundtlige forsvar af afhandlingen. Der er ikke krav om, 

at den enkelte studerendes bidrag til afhandlingen skal individualiseres, men karakteren skal baseres 

på en individuel bedømmelse. 

 

Afhandlingen skal skrives i et klart og flydende sprog, da dette indgår i bedømmelsen af 

afhandlingen. Det er også en del af de akademiske kvalifikationer, at den studerende kan organisere 

og tilpasse afhandlingsemnet til det tilladte antal sider, hvorfor dette også indgår i bedømmelsen. 

 

Kandidatafhandlingen skal indeholde et resumé affattet på engelsk på 1-2 sider. Resuméet indgår i 

helhedsvurderingen af kandidatafhandlingen. 
 

AFLEVERING AF KANDIDATAFHANDLING 

Afhandlingen skal afleveres senest 5 måneder efter registreringsdatoen.  
 

Registreringsdato Afleveringsfrist 

1. januar 1. juni 

1. marts 1. august 

1. april 1. september 

1. juni 1. november 

1. august 1. januar 

1. oktober 1. marts 

 

Hvis den angivne dato er en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen første hverdag herefter. 

Der afleveres altid to trykte eksemplarer af kandidatafhandlingen til BSS Studieadministrationen, 

der sørger for, at der sendes et eksemplar til vejleder og censor. Er der mere end én vejleder på 

afhandlingen, afleveres et trykt eksemplar for hver vejleder. Derudover skal du selv registrere og 

uploade en elektronisk version af din afhandling i Theses@bss på Bibliotekets hjemmeside. Du kan 

læse mere her eller på www.au.dk Studerende » Studieportaler » Studieportaler » Erhvervsøkonomi 

» Vejledning » Kandidatafhandling.  

 

Der vil normalt være adgang til kandidatafhandlingen på biblioteket, men den studerende kan 

tilkendegive, at dette ikke må finde sted. Læs mere om fortrolige afhandlinger her eller på 

www.au.dk Studerende » Studieportaler » Studieportaler » Erhvervsøkonomi » Vejledning » 

Kandidatafhandling » Fortrolige afhandlinger og projektrapporter. 

 

MUNDTLIGT FORSVAR 

Arbejdet med kandidatafhandlingen afsluttes med en mundtlig prøve (forsvar) på grundlag af den 

skriftlige afhandling. Forsvaret af kandidatafhandlingen kan gennemføres som mundtlig 

gruppeprøve med et deltagerantal på max. 2. Det er vejleder, der i det konkrete tilfælde fastlægger, 

om det mundtlige forsvar skal ske ved en gruppeprøve. Den studerende har dog ret til at vælge en 

individuel mundtlig prøve. 

 

Forsvaret skal finde sted inden 1 måned efter afleveringen af afhandlingen. 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/businessadm/vejledning/kandidatafhandlingcandmerc/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/businessadm/vejledning/kandidatafhandlingcandmerc/fortroligeafhandlingerogprojektrapporter/
http://www.au.dk/
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VURDERINGSKRITERIER OG KARAKTERBESKRIVELSE 

Kandidatafhandlingen bedømmes efter 7-trinsskalaen af vejleder og en ekstern censor på grundlag 

af den skriftlige besvarelse og det mundtlige forsvar. 

 

Disponering: 

Afhandlingen er disponeret i en logisk og hensigtsmæssig rækkefølge med en klar rød tråd fra 

problemformulering til analysen og videre til en konklusion, og hvor hovedvægten er lagt på de 

dele af analysen, der er afgørende for at besvare problemformuleringen. 

 

Problemformulering: 

Afhandlingen indeholder en klar og præcis problemformulering af et emne som er relevant for 

uddannelsen, og som giver plads til selvstændige analyser, teoretiseringer og refleksioner. 

 

Afgrænsning: 

Besvarelsen er afgrænset således, at afhandlingens analyser og diskussioner er relevante og 

nødvendige og dækkende for at kunne besvare problemformuleringen. Den studerende viser 

overblik over det valgte emne ved at begrunde, hvad der er med, og hvad der ikke er med i 

afhandlingen, vedrørende emner, teorier, metoder og empiri. 

 

Analyse: 

Afhandlingen indeholder en klar og præcis analyse af den opstillede problemformulering, der 

anvender fagområdets definitioner, begreber, teorier og metoder på en relevant måde. Analysens 

præmisser og forudsætninger fremhæves, og deres betydning for resultaterne diskuteres. Analysens 

resultater perspektiveres ved sammenligning af egne resultater med andre lignende undersøgelser på 

området eller ved at relatere egne resultater til andre lignende problemstillinger inden for 

emneområdet. Analysen indeholder derved et stort selvstændigt bidrag fra den studerende. 

 

Relevant litteratur og dokumentation: 

Problemstillingen analyseres ved inddragelse af relevant litteratur på området i det omfang, det er 

nødvendigt for en dybdegående analyse af emnet. Argumenter, tolkninger, beskrivelser og data fra 

andre kilder end den studerendes egne, dokumenteres ved nøjagtige kildehenvisninger. 

 

Konklusion: 

Afhandlingen indeholder klare konklusioner, der er dokumenteret og underbygget ved de teorier og 

metoder analysen indeholder. 

 

Formkrav: 

Afhandlingen fremstår i et flot og kommunikativt layout og er formuleret på et korrekt, klart og 

flydende sprog, ligesom den holder sig indenfor de opstillede sidekrav. 

 

Det mundtlige forsvar: 

Den studerende kan udpege de centrale elementer i afhandlingens analyse og besvare spørgsmål på 

en måde, der viser et overblik over det valgte emne, og dokumenterer fuld beherskelse af 
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fagområdets definitioner, begreber, teorier og metoder; besidder således evnen til at sætte 

resultaterne i et større perspektiv. 

 

Karakteren 12 gives, når kandidatafhandlingen på fremragende vis, dvs. med ingen eller få 

uvæsentlige mangler lever op til ovennævnte krav til målopfyldelse. 

 

Karakteren 02 gives, når kandidatafhandlingen på tilstrækkelig vis, dvs. med den minimalt 

acceptable grad af opfyldelse lever op til ovennævnte krav til målopfyldelse. 

 

MANGLENDE AFLEVERING INDEN FOR AFLEVERINGSFRISTEN 

Hvis du ikke afleverer afhandlingen inden for afleveringsfristen, har du brugt et eksamensforsøg. 

Du skal herefter udarbejde en ændret opgaveformulering samt en ny plan for opgaveprocessen, som 

skal godkendes af vejleder. Du har en frist på 3 måneder regnet fra den oprindelige afleveringsfrist 

til at aflevere afhandlingen. Hvis du ikke afleverer afhandlingen til den nye frist, er der brugt endnu 

et eksamensforsøg. 

 

Du skal på ny udarbejde en ændret opgaveformulering samt en ny plan for opgaveprocessen, som 

skal godkendes af vejleder. Der er en sidste frist på 3 måneder regnet fra afleveringsfristen for 2. 

eksamensforsøg til at aflevere afhandlingen. 

 

Registrering af 2. og 3. eksamensforsøg sker ved aflevering af blanketten ”Registreringsformular til 

ændret opgaveformulering”, som du finder her eller på www.au.dk Studerende » Studieportaler » 

Studieportaler » Erhvervsøkonomi » Vejledning » Kandidatafhandling. Den ændrede 

opgaveformulering og den nye plan for opgaveprocessen vedlægges. Blanketten skal være 

underskrevet af dig og af vejleder. 

 

HVIS AFHANDLINGEN IKKE BESTÅS 

Hvis du opnår en ikke-bestået karakter for en afleveret afhandling, er der brugt et eksamensforsøg. 

Du skal udarbejde en ny afhandling efter reglerne oven for om registrering, idet proceduren startes 

helt forfra, dog begrænset af det antal eksamensforsøg, der er tilbage. Der skal atter tildeles 

vejleder, og titel og problemformulering skal være ny. 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/businessadm/vejledning/kandidatafhandlingcandmerc/fortroligeafhandlingerogprojektrapporter/
http://www.au.dk/
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7. EKSAMENSREGLER 

 

PRØVERNE 

Prøverne i de enkelte fag gennemføres i forlængelse af undervisningen med mulighed for at 

indstille sig til reeksamen i februar/august. 

 

Det er en forudsætning for at deltage i reeksamen i februar/august, at man har været tilmeldt til den 

pågældende prøve i den umiddelbart forudgående ordinære eksamen og dermed har anvendt et 

eksamensforsøg. 

 

Alle prøver skal bestås. En prøve er bestået, når der efter 7-trins skalaen er opnået karakteren 02 

eller derover. Beståede prøver kan ikke tages om.  

 

For prøver, der er sammensat af flere eksamensaktiviteter/delprøver gælder som udgangspunkt, at 

del-prøverne bedømmes hver for sig. Herudover gælder uanset om den sammenvægtede karakter er 

bestået, at  

 en delprøve med karakteren 02 eller derover ikke kan tages om  

 en delprøve med karakteren 00 eller -3 skal tages om. 

 

Prøverne aflægges som udgangspunkt på dansk. Hvis undervisningen har været afviklet på engelsk, 

aflægges prøven på engelsk. Såfremt faget/prøven varetages af en dansk underviser/eksaminator, 

kan den studerende dog vælge at aflægge prøven på dansk. 

 

EKSAMENSRESULTAT 

Det samlede eksamensresultat for cand.merc.aud.-eksamen beregnes ud fra prøvernes respektive 

ECTS-vægte. 

 

ANTAL EVALUERINGSFORSØG 

Man kan højst deltage i en prøve herunder aflevere kandidatafhandling tre gange. Studienævnet kan 

efter ansøgning i ganske særlige tilfælde tillade yderligere eksamensforsøg.  

 

Bemærk, at bliver man noteret som "udeblevet", gælder dette som et evalueringsforsøg. 

 

MAKSIMAL STUDIETID 

Cand.merc.aud.-studiet skal afsluttes senest 5 år efter påbegyndelsen, og man kan således ikke 

deltage i prøver efter denne frist. Studienævnet kan efter ansøgning i særlige tilfælde tillade en 

overskridelse af fristen. 

 

EKSAMENSTILMELDING OG -FRAMELDING  

Man kan kun deltage i en prøve efter forudgående tilmelding. Tilmelding til prøverne sker 

automatisk ved tilmelding til faget. Men man skal dog selv sørge for tilmelding til prøver i fag, man 

ikke har været tilmeldt (syge- og omprøver, udskudte prøver) samt omprøver i februar og august. 

 



 
 19 

Nærmere information om tilmeldingsfrister og eksamensplaner finder du her eller på www.au.dk 

Studerende » Studieportaler » Studieportaler » Erhvervsøkonomi » Undervisning og eksamen » 

Eksamen. Fristen for tilmelding til reeksamen i februar og august offentliggøres på Studieportalen. 

Uanset om tilmeldingen er sket automatisk, eller man selv har tilmeldt sig, skal man kontrollere, om 

eksamenstilmeldingen er korrekt registreret. Er der rettelser til tilmeldingen, skal der ske 

henvendelse til studieadministrationen inden den frist, som meldes ud på Studieportalen. 

 

Eventuel framelding skal ske senest 1 uge før prøven afholdes/påbegyndes. Er man tilmeldt en 

eksamen uden rettidigt at have frameldt sig, betragtes tilmeldingen som et eksamensforsøg. 

 

For tilmelding til kandidatafhandling henvises til afsnittet ”Kandidatafhandling”. 

 

Der henvises i øvrigt til Interne regler for Aarhus Universitet. ,.  

 

SYGDOM MV. 

Hvis man på grund af sygdom eller lignende ikke kan deltage i eller fuldføre en prøve, kan 

Studienævnet efter ansøgning give tilladelse til for sen framelding. 

 

Hvis man får tilladelse til for sen framelding på grund af sygdom, er man berettiget til sygeeksamen 

eller forsinket aflevering i samme eksamenstermin efter samme regler som gælder for reeksamen. 

 

Ved ansøgning skal sygdom altid være dokumenteret ved lægeerklæring (frihåndsattest), som skal 

dække den pågældende dag eller periode og være udstedt efter personlig henvendelse til lægen 

samme dag, som afleveringen eller prøven skulle finde sted. 

 

 

HJÆLPEMIDLER 

Det fremgår af fagbeskrivelserne, hvorvidt der må benyttes hjælpemidler til eksamen.  

 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/businessadm/undervisning-og-eksamen/eksamen
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/businessadm/undervisning-og-eksamen/eksamen/
http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/5/
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8. REGLER FOR BEHANDLING AF EKSAMENSSNYD 

 

INDIVIDUELLE, SKRIFTLIGE PRØVER 

Opgaver, der stilles og afleveres som individuelle, skal altid udarbejdes selvstændigt. Selv om de 

studerende af pædagogiske årsager i undervisningssituationen jævnligt opfordres til at samarbejde 

om løsningen af de stillede opgaver, er det ikke tilladt at samarbejde i eksamenssituationen. 

Uanset om opgaven er udarbejdet under tilsyn ved en prøve eller andetsteds uden tilsyn, skal den 

enkelte studerende efterleve kravet om, at en individuel opgave udarbejdes uden bistand (herunder 

afskrift eller brug af oplysninger uden kildeangivelse) fra anden side. Den studerende står ved sin 

aflevering af en individuel opgave inde for, at den er udarbejdet selvstændigt. 

 

EKSAMENSSNYD 

Snyderi i forbindelse med opgaver og rapporter, f.eks. i form af afskrift eller for tæt samarbejde, 

medfører afvisning af opgavebesvarelsen/rapporten. Snyderi ved skriftlige og mundtlige prøver 

medfører øjeblikkelig bortvisning fra prøven, og universitetet kan i sådanne tilfælde beslutte at 

bortvise vedkommende fra samtlige prøver i den aktuelle eksamenstermin. I grove tilfælde kan 

universitetet beslutte at bortvise vedkommende fra studiet. 

 

Den typiske plagiering har man, når man efterligner eller direkte afskriver andres tekster, uden at 

angive kilden og gøre opmærksom på, at det drejer sig om citat eller resumerende omarbejdelse. 

Plagiering er et mangesidet begreb, og der henvises i øvrigt til folderen om eksamenssnyd, hvor der 

kan læses mere om, hvad der opfattes som eksamenssnyd, og om hvilke situationer der skal undgås. 

Folderen findes her eller på www.au.dk Studerende » Studieportaler » Studieportaler » 

Erhvervsøkonomi » Undervisning og eksamen » Eksamen » Eksamenssnyd 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/businessadm/undervisning-og-eksamen/eksamen/eksamenssnyd/
http://www.au.dk/
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9. KLAGER  

 

UNDERVISNINGSKLAGER 

Klager over undervisningen behandles af Studienævnet for Erhvervsøkonomi. Det må dog 

anbefales, at underviser og institutleder kontaktes først. 

 

EKSAMENSKLAGER 

Klager over eksaminationsgrundlaget (eksamensspørgsmålene, herunder deres forhold til pensum), 

bedømmelsesresultatet og eksaminationens forløb indgives til Studieadministrationen. Ved 

afgivelse af eksamensklage skal der benyttes et specielt klageskema, som findes her eller på 

www.au.dk Studerende » Studieportaler » Studieportaler » Erhvervsøkonomi » Undervisning og 

eksamen » Eksamen » Eksamensklager. 

 

Klagen skal indgives senest 2 uger efter bedømmelsens offentliggørelse eller ved skriftlig eksamen 

senest 2 uger efter det tidspunkt, hvor bedømmelsen senest skal være offentliggjort. For skriftlige 

eksamener skal karakteren offentliggøres senest 4 uger efter eksamenens afholdelse. Ved 

forsinkelse benyttes offentliggørelsesdatoen. 

 

Klager skal være begrundede. Som følge heraf kan klager over bedømmelsesresultatet kun indgives 

individuelt. Andre klager kan indgives af flere studerende i forening under forudsætning af, at alle 

klagere er identificerede, og der er angivet en kontaktperson. 

     

Universitets afgørelse på klagen kan gå ud på, at: 

 

1 - der gives tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver 

 

2 - der gives tilbud om ny prøve (omprøve) 

 

3 - der ikke gives medhold i klagen. Det vil sige, at universitetet afviser klagen. 

 

Hvis tilbuddet om en ny prøve eller en ny bedømmelse accepteres, vil det være den nye karakter, 

som er gældende og endelig – uanset om den nye karakter er lavere eller højere end den første. Den 

nye bedømmelse kan ikke efterfølgende indbringes for anden administrativ myndighed medmindre, 

der er tale om retlige mangler. Det vil sige, at man ikke kan klage over eller anke den nye karakter. 

 

Hvis der ikke gives medhold i klagen, kan afgørelsen indbringes for et ankenævn. Ankenævnet 

træffer afgørelse på baggrund af det materiale, som udgjorde grundlaget for studielederens afgørelse 

og ud fra den begrundede anke. Ankenævnets afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet, kan gå 

ud på: 

 

1 - tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse) ved nye bedømmere, dog ikke ved mundtlige 

prøver 

 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/businessadm/undervisning-og-eksamen/eksamen/eksamensklager/
http://www.au.dk/
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2 - tilbud om ny prøve (omprøve) ved nye bedømmere, eller 

 

3 - at klageren ikke får medhold i klagen. 

 

Hvis tilbuddet om ny bedømmelse eller ny prøve accepteres, kan det resultere i en lavere karakter. 

Ombedømmelse og omprøve kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, medmindre 

der er tale om retlige mangler. 

 

Yderligere informationer, herunder tidsfrister, kan findes her eller på www.au.dk Studerende » 

Studieportaler » Studieportaler » Erhvervsøkonomi » Undervisning og eksamen » Eksamen » 

Eksamensklager. 

 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/businessadm/undervisning-og-eksamen/eksamen/eksamensklager/
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10. MERIT  

 

Studerende, som på andre studier ved Aarhus Universitet eller ved en anden dansk eller udenlandsk 

uddannelse har bestået prøver i uddannelseselementer, som ækvivalerer uddannelseselementer ved 

cand.merc.aud.-uddannelsen, vil efter ansøgning til Studienævnet for Erhvervsøkonomi kunne opnå 

merit for de tilsvarende prøver på cand.merc.aud.-uddannelsen. Læs mere her eller på www.au.dk 

Studerende » Studieportaler » Studieportaler » Erhvervsøkonomi » Vejledning » Dispensation. 

 

Ansøgning om godkendelse af fag indsendes til dispensation@asb.dk vedlagt fagbeskrivelse, 

pensumliste samt evt. timeplaner. Ved vurdering af, om en studieaktivitet ved et andet studie/en 

anden uddannelsesinstitution kan indgå som en del af studieprogrammet, vil der bl.a. blive lagt vægt 

på, at det faglige niveau svarer til cand.merc.-niveauet. Det betyder, at det normalt forudsættes, at 

faget indgår i en kandidatuddannelse. 

 

Ved merit, hvor karakteren kan overføres, indgår den opnåede karakter ved beregning af 

eksamensgennemsnittet. 

 

11. DISPENSATION 

 

I forbindelse med en række af reglerne i denne studievejledning er det nævnt, at der efter ansøgning 

kan dispenseres fra reglerne, når særlige grunde taler for det. Udover de nævnte tilfælde kan der dog 

også tænkes andre tilfælde, hvor særlige grunde taler for, at dispensation kan gives, og i så tilfælde 

er det normalt Studienævnet, der behandler ansøgningen. Det anbefales at kontakte en 

studievejleder, før dispensation søges. Det skal dog understreges, at School of Business and Social 

Sciences kun kan give dispensation inden for de rammer, som ministeriets bekendtgørelser 

fastsætter. Dispensation fra bekendtgørelsernes regler kan kun gives af Ministeriet for Forskning, 

Innovation og Videregående Uddannelser. 

 

 

 

 

 

 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/businessadm/vejledning/dispensation/
http://www.au.dk/
mailto:dispensation@asb.dk

