Studieprogram for et-faglig cand.soc (15)
(Husk at læs vejledningen på bagsiden før udfyldning)
Navn:_____________________________
Årskortnr.:_________________________
Tlf.:______________________________
Email:____________________________
Studieprogram nr.:__________________

Valgfag fra BA-uddannelsen

Sted

Fagnummer

Ønsker/forestillinger om fremtidigt job

Fagets navn

Kandidatspeciale-område

ECTS Semester

30
120

Underskrifter
Den studerende:

______________________________ Aarhus, den ________

Faglærer:

______________________________ Aarhus, den ________

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, som vil give en
tilbagemelding pr mail.
Du skal oplyse hvilke valgfrie fag, du har haft på ba-uddannelsen. 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”) opføres til sidst i
studieprogrammet, uanset hvornår opgaven skrives. For kandidatspecialet skal der yderligere
angives, inden for hvilket område den studerende ønsker at skrive sit speciale, dvs. enten Finance
& Accounting eller Economics of Business.
For at bestå kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (et-faglig linie) kræves, at der opnås i alt 120
ECTS inden for det erhvervsøkonomiske fagområde, samt at følgende krav er opfyldt:
1. 90 ECTS i kandidatfag (numre 4xxx, 5xxx og 6xxx på Det Økonomiske Studienævns
fagudbudsplan), heraf mindst to af 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, Time Series Econometrics, Microeconometrics.
2. Mindst 50 ECTS ved fag udbudt inden for de driftsøkonomske fagområder ”Economics of
Business” og ”Finance and Accounting.”
3. 30 ECTS ved et kandidatspeciale
4. Mindst 20 ECTS skal opnås ved High Level og Advanced Level kandidatfag (numre 5xxx og
6xxx)
5. Udover kandidatspecialet skal mindst 10 ECTS opnås ved skriftlige opgaver på kandidatniveau.
Som skriftlig aktivitet tæller et projektfag. Projektfagene er markeret med et (P) på Det
Økonomiske Studienævns fagudbudsplan.
6. Mindst én af de skriftlige opgaver skal skrives alene; ønsker man at skrive kandidatspeciale med
en medstuderende er det et krav, at 10 ECTS-aktiviteten er udarbejdet alene.
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. HHÅ = Handelshøjskolen i Århus, JL = Juridisk Institut, IfSK = Institut for
Statskundskab, KU =Københavns Universitet osv.
Der kan ikke erhverves ECTS-point på kandidatstudiet udover de 120.
Ændringer, i henhold til hvilket semester, der aflægges eksamensforsøg, er uden betydning og skal
ikke ændres i studieprogrammet.
Der kan mod ansøgning gives dispensation til, at der erhverves højst 10 ECTS i advanced
bachelorfag (3xxx). Der kan ansøges om fag fra følgende liste:

3118: Business Data Collection
3235: Organizational Behavior
3321: Corporate Finance
3505: Macro 1
3620: Econometrics 1
3410: Micro 1
3354: Management and Financial Accounting
3611: Programming in Quantitative Economics
3332: Management Control Systems
Dispensationsansøgningsskemaet findes på studieportalen.
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 erhvervsøkonomi (2015), gælder alene
studieordningens bestemmelser.

September 2016/ ls

