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Baggrund

Følgende retningslinjer for talentsporet på bacheloruddannelsen i matematik-økonomi,
AU er fastlagt med baggrund i bekendtgørelse om talentinitiativer på de vide-
regående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talent-
bekendtgørelsen) (BEK nr. 597 af 08/03/2015):

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=170038

Talentaktiviteter på bacheloruddannelsen i matematik-økonomi startes for nyop-
tagne studerende fra efteråret 2016.

Et talentspor på bacheloruddannelsen består af 30 ECTS extracurriculære aktivi-
teter oveni bacheloruddannelsens 180 ECTS curriculære aktiviteter. Et gennemført
talentspor på bacheloruddannelsen resulterer i udmærkelse på bacheloreksamens-
beviset, jf. bekendtgørelsen.

Talentsporet er åbent for nyoptagne matematik-økonomi studerende.

Prætalentforløb

I løbet af det første år af bacheloruddannelsen i matematik-økonomi udbydes et
10 ECTS prætalentforløb med henblik på den formelle optagelse på talentsporet
på det andet år. På 2. semester er der ugentlige aktiviteter svarende til 5 ECTS i
form af et projektforløb/seminarrække. Dette evalueres (med bestået/ikke bestået)
ved aflevering af et skriftligt projekt til indlevering ved udgangen af 2. semester.
Herefter er der et projektforløb i Nationaløkonomi på 5 ECTS i løbet af sommeren.
De 10 ECTS godskrives talentsporet ved formel optagelse efter det første år.

Det er muligt at følge prætalentforløbet efter den formelle optagelse på talentspo-
ret, hvis man ikke har fulgt det på det første år.

Talentsporet

I semestrene 3, 4 og 5 af bacheloruddannelsen udbydes projektforløb af et omfang
svarende til 5 ECTS per semester. På 3. semester skal fagområdet være Operations-
analyse, mens det på 4. semester skal være Finansiering. På 5. semester vælges
område og emne efter egne interesser.

Projektforløbet kan bestå i

• udarbejdelse af en projektopgave, som laves i tilknytning til et af de eksiste-
rende kurser, som følges det pågældende semester,

• af en opgave over et nærmere aftalt emne som aftales med en vejleder man
selv finder,

• eller i en opgave som udarbejdes i et kursus specifikt designet til talentforløbet.

Med henblik på at få input til processen eller hjælp til at finde en passende vej-
leder, kan du kontakte Peter Jensen (Institut for Økonomi) i Nationaløkonomi, An-
dreas Klose (Institut for Matematik) i Operationsanalyse, og Thomas Kokholm eller
Elisa Nicolato (begge Institut for Økonomi) i Finansiering. Du kan også med fordel
henvende dig til din forelæser i de respektive kurser i fagområderne.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=170038


På 6. semester udarbejdes en bacheloropgave, som har et omfang svarende til 15
ECTS (dette er 5 ECTS mere end en almindelig bacheloropgave).

Fremdrift

Hvis den studerende ikke længere følger normeret studietid eller hvis karakter-
gennemsnittet (taget over samtlige kurser) er under 10, udskrives den studerende
af talentforløbet. En studerende, der er optaget på talentforløbet, skal gennemføre
minimum 5 ECTS ekstracurriculære aktiviteter på tilfredsstillende vis i hvert seme-
ster. I modsat fald udskrives den studerende af talentforløbet.

Det er ikke muligt at blive genindskrevet på talentforløbet efter en tidligere op-
tagelse.


