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Vejledning
Det anbefales, at studerende ved påbegyndelse af kandidatuddannelsen udarbejder et studieprogram i samråd med en
faglærer. Ved større ændringer bør studieprogrammet opdateres. Husk at sammentælle ECTS-point. Studieprogrammet
skal underskrives af en faglærer, og herefter scannes og mailes til studievejledningen på økonomi:counsellor@econ.au.dk
Du skal oplyse hvilke valgfrie fag, du har haft på BSc-uddannelsens 3. år. Udfyld også ønsker om job. Oplysningerne er
til faglærers orientering og vil kun blive brugt til vejledning.
Alle skriftlige opgaver (herunder projektfag, som anføres med et ”P”) anføres til sidst i studieprogrammet, uanset
hvornår opgaven skrives. For kandidatafhandlingen bør det yderligere angives, inden for hvilket område, man ønsker at
skrive sin afhandling, fx Finance & Accounting, Macroeconomics osv.
For at bestå kandidatuddannelsen i økonomi kræves, at der opnås i alt 120 ECTS, samt at følgende
krav er opfyldt:
1. 30 ECTS ved et kandidatspeciale
2. Ud over kandidatspecialet skal mindst 10 ECTS opnås ved skriftlige aktiviteter på kandidatniveau. Som skriftlig
aktivitet tæller et projektfag. Projektfagene er markeret med et (P) på Det Økonomiske Studienævns
fagudbudsplan. Ønsker man at skrive kandidatspeciale med en medstuderende er det et krav, at 10 ECTSaktiviteten er udarbejdet alene.
3. Skriftlige opgaver i et omfang af mindst 10 ECTS skal skrives alene.
4. 90 ECTS erhverves ved kandidatfag (cifre 4xxx, 5xxx, 6xxx), heraf mindst tre af de følgende
fag: Theories of the Firm, Accounting for Decision and Control, Derivatives and Risk Management, Business
Data Analysis, Strategic Human Resource Management, Computational Financial Econometrics, Micro 2, Macro
2, Econometrics 2, Labour Economics, Monetary Economics, Microeconometrics, Time Series Econometrics.
Det kan forekomme, at der optræder fag på listen, som ikke længere udbydes.
5. Mindst 30 ECTS erhverves ved High Level eller Advanced Level kandidatfag (cifre 5xxx og 6xxx).
For at opnå nationaløkonomisk liniebetegnelse skal følgende krav være opfyldt:
a. 50 ECTS i valgfrie fag udbudt inden for de nationaløkonomiske fagområder “Econometrics”, Macroeconomics”
og “Microeconomics”.
b. Mindst tre af de følgende fag: Micro 2, Macro 2, Econometrics 2, Labour Economics, Monetary Economics,
Microeconometrics, Time Series Econometrics.
c. Et kandidatspeciale skrevet indenfor de nationaløkonomiske fagområder nævnt under punkt a.
d. Udover kandidatspecialet mindst 10 ECTS point i skriftlige aktiviteter (P) inden for de nationaløkonomiske
fagområder nævnt under punkt a.
For at opnå betegnelsen driftsøkonomisk liniebetegnelse skal følgende krav være opfyldt:
a.

50 ECTS i valgfrie fag udbudt inden for de driftsøkonomiske fagområder “Economics of Business” og ”Finance
and Accounting”.

b. Mindst tre af de følgende fag: Theories of the Firm, Accounting for Decision and Control, Derivatives and Risk
Management, Business Data Analysis, Strategic Human Resource Management, Computational Financial
Econometrics.
c.

Et kandidatspeciale skrevet indenfor de driftsøkonomiske fagområder nævnt under punkt a. i dette afsnit.

d. Udover kandidatspecialet mindst 10 ECTS point i skriftlige aktiviteter (P) inden for de driftsøkonomiske
fagområder nævnt under punkt a. i dette afsnit.

Samtlige 90 ECTS valgfrie fag skal som udgangspunkt vælges blandt fag udbudt af Det Økonomiske Studienævn til
kandidatuddannelsen i økonomi. Der kan vælges fag på niveau 4xxx, 5xxx og 6xxx. Ønsker man at følge andre fag,
påhviler det den studerende at dokumentere niveauet af det eksterne element. Kandidatstuderende (gælder ikke IMSQE)
kan mod ansøgning få tilladelse til at lade *et enkelt 3xxx-fag indgå i studieprogrammet.
I rubrikken ”Sted” påføres ved hvilket institut de enkelte aktiviteter tages. Der benyttes forkortelser for
institutter/universiteter. Hvis faget er rekvireret af Det Økonomiske Studienævn skrives der IØ eller SN. ASB =
Handelshøjskolen i Aarhus. JI = Juridisk Institut, IfSK = Institut for Statskundskab, KU = Københavns Universitet osv.
* Der kan ansøges om fag fra følgende liste:
3118: Business Data Collection
3235: Organizational Behavior
3354: Managerial and Cost Accounting
3376: Financial Markets and Corporate Strategy
3505: Macro 1
3620: Econometrics 1
3410: Micro 1
3354: Management and Financial Accounting
Dispensationsansøgningsskemaet findes på studieportalen og mit.au.dk
Fag, som ikke er at finde på listen, vil blive vurderet individuelt.
Hvor der er uoverensstemmelse mellem indeværende vejledning og de bestemmelser, som findes i studieordningen for
kandidatuddannelsen i økonomi (2015), gælder alene studieordningens bestemmelser.
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