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Cand oecon 2017  

 

Uddannelsens struktur 

For at bestå kandidatuddannelsen i økonomi kræves, at der sammenlagt opnås i alt 120 ECTS, samt at 
studieprogrammet indeholder følgende: 

1. Et speciale svarende til 30 ECTS. 

2. Mindst 60 ECTS valgfrie kandidatfag inden for de økonomiske fagområder udbudt af Det 
Økonomiske Studienævn. Der stilles krav om, at de 60 ECTS har følgende fordeling:   

a. Mindst 30 ECTS på niveauerne master high og/eller master advanced. 

i. Heraf mindst ét projektfag svarende til 10 ECTS på niveauet master high. 

b. Mindst 20 ECTS på niveauet master basic. 

3. Uddannelsen indeholder et mobilitetsvindue på 30 ECTS, hvis anbefalede placering er 3. 
semester. Mobilitetsvinduet giver mulighed for, at valgfrie fag udbudt af Det Økonomiske 
Studienævn kan erstattes med tilsvarende eksterne valgfrie fag bestået på en anden 
uddannelse på samme niveau. Det kan eksempeltvist være fag udbudt af en videregående 
udenlandsk uddannelsesinstitution, eller fag udbudt af Det Erhvervsøkonomiske Studienævn på 
Aarhus BSS. Der henvises til studieportalen vedrørende nærmere information om 
meritproceduren. 

Ad 2. & 3.: 
 
Det Økonomiske Studienævns fagudbud er tilgængeligt på studieportalen for økonomi. 

Fagenes niveauer angives på fagudbudsplanen ved de foranstillede cifre 4xxx (master basic), 5xxx 
(master high) og 6xxx (master advanced), ligesom fagudbuddet er grupperet under fagområder. 

Ad 2.a.i.: 
 
Udbuddet af projektfag fremgår af fagudbudsplanen. Projektfagene kan identificeres ved, at fagtitlen 
indeholder et ”(P)”. Projektfag udbydes på niveauet master high, og har formelt status af skriftlig 
aflevering. Projektfag bedømmes ved ekstern censur, og enten projektfaget eller specialet skal skrives 
alene. 
 
Der henvises i øvrigt til afsnittet ” 3.5 Regler for større skriftlige afleveringer” vedrørende de generelle 
regler for projektfag.  
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Linjebetegnelse 
 
Det Økonomiske Studienævn fastsætter kravene, som fører til linjebetegnelse, og kan til enhver tid ændre 
disse. Såfremt den studerende ønsker at opnå en af nedenfor nævnte linjebetegnelser, stilles der særlige 
krav til sammensætningen af fag som supplement til uddannelsens overordnede struktur, som den er 
beskrevet ovenfor. 
 
Ingen linjebetegnelse  

Der henvises til afsnittet ”Uddannelsens struktur”, hvoraf det fremgår, at der ikke stilles krav om, at der 

vælges fag inden for definerede fagområder, hvis der ikke ønskes en linjebetegnelse. 

  

Nationaløkonomisk linjebetegnelse: 
 
For at opnå betegnelsen “cand.oecon. med nationaløkonomisk linjebetegnelse” skal studieprogrammet 
indeholde følgende i tillæg til de krav, som beskrives under afsnittet ”Uddannelsens struktur”:  

1. Et speciale skrevet inden for de nationaløkonomiske fagområder “Econometrics”, 
“Macroeconomics” eller “Microeconomics. 
 

2. Mindst 60 ECTS inden for de nationaløkonomiske fagområder nævnt under pkt. 1. 

a. Heraf mindst tre af de følgende fag svarende til mindst 30 ECTS: 4415: Micro 2, 4500: 
Macro 2, 4610: Econometrics 2, 4407: Labour Economics, 4542: Monetary Economics, 
4615: Microeconometrics, 4616: Time Series Econometrics. 

Ad 2.: 

Projektfaget skal skrives inden for de nationaløkonomiske fagområder. 
 

Driftsøkonomisk linjebetegnelse: 

For at opnå betegnelsen “cand.oecon. med driftsøkonomisk linjebetegnelse” kræves det, at 
studieprogrammet har følgende sammensætning i tillæg til de krav, som beskrives under afsnittet 
”Uddannelsens struktur”: 

1. Et speciale skrevet inden for de driftsøkonomiske fagområder ”Economics of Business”, ”Finance” 
og/eller ”Accounting.” 
 

2. Mindst 60 ECTS inden for de driftsøkonomiske fagområder nævnt under pkt. 1. 
 

a. Heraf mindst tre af de følgende fag svarende til mindst 30 ECTS: 4105: Theories of the Firm, 
4325: Accounting for Decision and Control, 4388: Derivatives and Risk Management, 4118: 
Business Data Analysis, 4112: Strategic Human Resource Management, 4393: 
Computational Financial Econometrics. 
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International Master of Science in Quantitative Economics (IMSQE) 

Formålet med kandidatuddannelsen i økonomi med specialisering i kvantitativ økonomi (IMSQE) er at 
uddanne kandidater på højt niveau inden for de analytiske, kvantitative økonomiske discipliner med fokus 
på nationaløkonomi, økonometri, finansiering og regnskab. Den analytiske træning vil foregå på et niveau, 
som ligger over niveauet for kandidatuddannelsen i økonomi, idet en del af de udbudte fag vil være 
kandidatfag på særligt højt niveau. 

For at opnå betegnelsen “cand.oecon. med specialisering i kvantitativ økonomi (IMSQE)” kræves det, at 
studieprogrammet har følgende sammensætning: 

1. Et speciale svarende til 30 ECTS. 
 

2. 60 ECTS valgfrie kandidatfag inden for de økonomiske fagområder udbudt af Det Økonomiske 
Studienævn, eller tilsvarende fag. Der stilles krav om, at de 60 ECTS har følgende fordeling: 
 

a. Mindst 30 ECTS på niveauet master advanced. 
 

b. Mindst ét projektfag på svarende til 10 ECTS på niveauet master high. 
 

3. Uddannelsen indeholder et mobilitetsvindue på 30 ECTS, hvis anbefalede placering er 3. semester. 

Mobilitetsvinduet giver mulighed for, at valgfrie fag udbudt af Det Økonomiske Studienævn kan 

erstattes med tilsvarende eksterne valgfrie fag bestået på en anden uddannelse på samme niveau. 

Det kan eksempeltvist være fag udbudt af en videregående udenlandsk uddannelsesinstitution, 

eller fag udbudt af Det Erhvervsøkonomiske Studienævn på Aarhus BSS. Der henvises til 

studieportalen vedrørende nærmere information om meritproceduren. 

 

Ad 2.b.i.: 
 

Som projektfag tæller også et individuelt aftalt forløb benævnt ”Topics in Quantitative Economics (P).” 
Alle skriftlige afleveringer, herunder specialet, skal udarbejdes på engelsk. 

 
 

Præ-Ph.d. (4+4) 

 

Præ Ph.d.-linjen følger samme struktur som kandidatuddannelsen i økonomi, men er tilrettelagt til Ph.d.-

studerende, der er blevet indskrevet på Ph.d.-uddannelsen, inden de har afsluttet deres kandidatgrad. 

Formålet med kandidatuddannelsen i økonomi (præ-Ph.d.) er at uddanne kandidater på højt niveau inden 

for økonomi som en kvalifikation til en forskeruddannelse. 

For at bestå kandidatuddannelsen i økonomi (præ-Ph.d.) kræves, at studieprogrammet har følgende 

sammensætning: 

1. Et (præ Ph.d.) speciale svarende til 30 ECTS 
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2. Mindst 60 ECTS valgfrie kandidatfag inden for de økonomiske fagområder udbudt af Det 

Økonomiske Studienævn, herunder: 

 

a. Mindst 20 ECTS på niveauet master advanced. 
 

b. Heraf en skriftlig aflevering svarende til 10 ECTS i (præ ph.d.) projektfaget "Topics in 
Pre-Phd Economics and Management". 
 

3. Uddannelsen indeholder et mobilitetsvindue på 30 ECTS, hvis anbefalede placering er 3. semester. 

Mobilitetsvinduet giver mulighed for, at valgfrie fag udbudt af Det Økonomiske Studienævn kan 

erstattes med tilsvarende eksterne valgfrie fag bestået på en anden uddannelse på samme niveau. 

Det kan eksempeltvist være fag udbudt af en videregående udenlandsk uddannelsesinstitution, 

eller fag udbudt af Det Erhvervsøkonomiske Studienævn på Aarhus BSS. Der henvises til 

studieportalen vedrørende nærmere information om meritproceduren. 

 

Ad 1.: 

 

Præ ph.d.-specialet er fagligt mere fokuseret og stiller større krav til selvstændighed end ordinære       

specialer, men til gengæld kan det sidemæssige omfang være lavere. 

Ad 2.: 

 

Alle skriftlige afleveringer, herunder specialet, skal udarbejdes på engelsk. 

 

 

 


