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1. FORORD 
 
Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi udbydes med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og 
kandidatuddannelser ved universiteterne. 
 
Studievejledningen indeholder en nærmere beskrivelse af de bestemmelser, der p.t. er gældende for 
den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse, og som følger af ministeriets bekendtgørelse eller er 
fastsat af Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn.  
 
De studerende opfordres til at holde sig orienteret om eventuelle ændringer via CampusNet: 
www.campusnet.asb.dk. 
 
Studievejledningen indeholder endvidere beskrivelser og skematiske oversigter over de 13 
cand.merc.-linjer.  
 
Hvis du har spørgsmål, kan du finde yderligere oplysninger på www.asb.dk eller henvende dig hos 
Studievejledningen, der kan rådgive dig i alle spørgsmål vedrørende dit studium. 
 
Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn  
 
August 2009 
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2. HVOR HENVENDER MAN SIG? 
 
Handelshøjskolen  Tlf. 8948 6688 
Aarhus Universitet  Fax. 8615 0188 
Fuglesangs Allé 4 
8210 Århus V 
 
Ekspeditionskontoret i B4 
tager sig af optagelse, eksamenstilmelding mv. 
 
Åbningstid: Mandag – fredag   kl. 10.00 – 12.00 

kl. 12.30 – 14.00 
 
 
Studievejledningen, økonomi i B10 
rådgiver om optagelse, tilrettelæggelse af studiet samt modtager dispensationsansøgninger mv. 
 
Åbningstid: Mandag – fredag  kl. 10.00 – 12.00 (Telefontid) 
     kl. 12.30 – 14.00 (Personlige henvendelser) 

 
 
Sekretariat for Studievejledningen i B 4  
modtager bl.a. dispensationsansøgninger og eksamensklager til behandling i de kollegiale organer. 
 
Åbningstid: Mandag – fredag   kl. 10.00 – 12.00 

kl. 12.30 – 14.00 
 
SU-kontoret i B4  
behandler ansøgninger til Statens Uddannelsesstøtte 
 
Åbningstid: Mandag – fredag   kl. 10.00 – 12.00 
     kl. 12.30 – 14.00 
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3. KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN 
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4. OPTAGELSE 
 
For at søge optagelse på en af kandidatuddannelserne skal du kunne dokumentere, at du har afsluttet 
eller afslutter en relevant bacheloruddannelse i f.eks. økonomi, handel eller erhvervsøkonomi inden 
1. juli. Graden skal være tildelt af et internationalt akkrediteret college eller universitet. Andre 
relevante uddannelser kan komme i betragtning. 
 
Alle ansøgere skal dokumentere deres sprogfærdighed i engelsk. Hvis denne ikke er tilstrækkeligt 
dokumenteret via tidligere uddannelse, kan det gøres ved at aflægge en engelskprøve. Vi accepterer 
en TOEFL-prøve med et resultat på mindst 83 (internetbaseret), 220 (computerbaseret) eller 560 
(papirbaseret), en IELTS-prøve med et resultat på mindst 6,5 og The Cambridge Advanced Test. 
 
Ansøgere fra Storbritannien, Australien, USA, Canada og New Zealand, der har engelsk som 
modersmål, er fritaget fra dette. Ansøgere med en eksamen fra en nordisk højskole kan henvende 
sig hos det Internationale Kontor for at få vurderet, om deres engelskniveau er tilstrækkeligt.   
 
Din uddannelsesmæssige baggrund skal beskrives så nøjagtigt som muligt i ansøgningen, herunder 
alle eksamensresultater og med dokumentation af alle beviser og diplomer inden ansøgningsfristens 
udløb. 
 
Ansøgningsfrist:  15. marts for ikke-EU-borgere 
  1. juni for EU-borgere og borgere i de nordiske lande  
 
Alle spørgsmål vedrørende optagelse skal sendes til det Internationale Kontor – e-mail: 
studies@asb.dk 
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5. KOMPETENCEBESKRIVELSE 
 
Den forskningsbaserede erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse udbygger de kompetencer og den 
indsigt, der er opnået i den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse. 
 
Gennem uddannelsen er opnået en specialiseret viden inden for uddannelsens fagområder, der 
kvalificerer dimittenden til på højt videnskabeligt niveau at udarbejde løsninger på 
erhvervsøkonomiske problemstillinger i private og offentlige virksomheder og organisationer. 
 
Uddannelsen kvalificerer endvidere til videreuddannelse, herunder ph.d.-uddannelsen. 
 
Dimittenderne har gennem uddannelsen opnået viden, der sætter dem i stand til at 

• forstå og forholde sig til fagområdernes viden samt til at identificere videnskabelige 
problemstillinger 

• mestre fagområdernes videnskabelige metoder og redskaber samt til at mestre generelle 
færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområderne 

• kunne vurdere og vælge blandt fagområdernes videnskabelige metoder og redskaber og samt 
opstille nye analyse- og løsningsmodeller 

• kunne diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og 
ikke-specialister 

• kunne styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og 
forudsætter nye løsningsmodeller 

• selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage 
sig et professionelt ansvar 

• selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering 
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6. CAND.MERC.-STUDIETS OPBYGNING OG FAG 
 
Den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse er normeret til to år, hvilket svarer til 120 ECTS. 
Uddannelsen er opbygget omkring fire fagblokke. Hver blok svarer til 30 ECTS. 
 

• En forudsætningsfagsblok 
• En linjefagsblok 
• En valgfagsblok 
• En kandidatafhandling 

  
Uddannelsen skal være afsluttet senest fem år efter påbegyndelsen. Kun hvor ganske særlige 
forhold foreligger, kan Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn tillade en overskridelse af 
fristen. 
 
I 2009 udbydes der 13 forskellige engelsksprogede cand.merc.-linjer:  
 

• Business Performance Management 
• Consumer Affairs Management 
• EU Business and Law 
• Finansiering  
• Finance and International Business 
• Logistics 
• Økonomistyring 
• Marketing 
• Informatik 
• Innovation Management 
• International Business 
• International Economic Consulting 
• Strategi, Organisation og Ledelse 

 
Derudover udbyder Handelshøjskolen to dansksprogede uddannelser: cand.merc.aud. og 
cand.merc.(jur.).  
 
Denne studievejledning indeholder kun de engelsksprogede cand.merc.-uddannelser. Der er 
særskilte studievejledninger til de dansksprogede uddannelser. 
 
Du skal være opmærksom på, at såfremt der ikke er nok tilmeldte til en cand.merc.-linje, kan det 
besluttes, at linjen/uddannelsen ikke oprettes. 
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Det formelle studieforløb ser ud som følger:   
 

 1. semester  2. semester  3. semester  4. semester 
Forudsætningsfag: 
30 ECTS 

Liniefag: 
30 ECTS 

Valgfag:  
30 ECTS 

Kandidatafhandling  
30 ECTS 

  
Consumer Affairs Management-linjen er imidlertid en undtagelse til ovennævnte, da der er valgfag 
(30 ECTS) på 2. semester og liniefag (30 ECTS) i 3. semester. 
 
Valgfagene kan frit fordeles på semestrene, således at antallet af ECTS-point pr. semester kan 
variere. 
  
Studieophold i udlandet kan lægges i 3. semester og kan give op til 30 ECTS-point, hvis niveauet 
svarer til niveauet på Handelshøjskolen, og hvis omfanget er relevant for uddannelsen på 
Handelshøjskolen. Du bedes henvende dig til det Internationale Kontor for at få yderligere 
oplysninger. 
 
Det er muligt at erhverve ECTS-point gennem studieaktiviteter ved andre fakulteter på Aarhus 
Universitet såvel som ved andre danske eller udenlandske uddannelsesinstitutioner. Det er en 
betingelse for at opnå ECTS-point, at studieaktiviteterne er godkendt af Det Erhvervsøkonomiske 
Kandidatstudienævn. Der kan endvidere opnås ECTS-point for praktikophold, der er godkendt af 
Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn som en del af uddannelsen. 
 
Fagenes indhold er beskrevet i fagkataloget på http://www.matrikel.asb.dk/fagkatalog.  
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7. BESKRIVELSER OG SKEMATISK OVERSIGT OVER 
CAND.MERC.-LINJERNE 
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BUSINESS PERFORMANCE MANAGEMENT 
 
I takt med den øgede konkurrence og et marked i konstant forandring er der et stigende behov for en 
mere helhedsorienteret tilgang til vurdering af en organisations resultater. Alle organisationer er 
yderst afhængige af, at deres informationssystemer giver et nøjagtigt billede af organisationen 
generelle situation, og at de kan fortælle om organisationens fremtidige muligheder. 
 
Der er behov for nye informationssystemer, som kan give ledelsen valide oplysninger om 
fremtiden, men de skal imidlertid samtidig være opbygget på samme måde som den klassiske 
statusopgørelse. Målet med kandidatuddannelsen i Business Performance Management er at give de 
studerende redskaber og teknikker, som sætter dem i stand til at udvikle og implementere disse nye 
ledelsesværktøjer. 
 
Med en kandidatgrad i Business Performance Management har du ret til at anvende den danske 
titel: 

• Cand.merc. −  Business Performance Management 
 
Og/eller den engelske titel: 

• Master of Science (MSc) in Economics and Business Administration − Business 
Performance Management 

 
OPBYGNING 
 
På 1. semester giver fire forudsætningsfag dig et overblik over de økonomiske og 
samfundsvidenskabelige teorier, der er kræves for at løse business performance management-
relaterede problemstillinger. 
 
Faget Research Methods giver de studerende en række redskaber og modeller, som er vigtige i 
forbindelse med udformning og evaluering af empiriske undersøgelser, der kan understøtte 
beslutninger inden for business performance management-området. Faget behandler de vigtigste 
forskningsværktøjer, herunder udformning af spørgeskemaer, skalering, observationsmetoder, 
responsmodeller og valgmodeller. 
 
I fagene Industrial Economics og Economics of Strategy fokuseres der på vigtige teorier om 
corporate og industry performance. Fagene er inddelt i to separate, men tæt forbundne dele. I første 
del er der fokus på industri- og markedsstrukturer. Der ses nærmere på forholdet mellem 
strukturelle kendetegn og virksomhedsadfærd samt betydningen af konkurrencepolitik. I anden del 
uddybes virksomhedernes art og omfanget af deres aktiviteter i et økonomisk perspektiv. Denne del 
er primært opbygget omkring transaktionsomkostningsøkonomi, principal-agent-teorien og det 
ressourcebaserede syn på virksomheden. 
 
Faget Economic Psychology behandler de grundlæggende aspekter af menneskers adfærd i 
økonomiske sammenhænge, set ud fra et samfundsmæssigt erkendelsesperspektiv samt ud fra et 
vurderings- og beslutningstagningsperspektiv. I faget anvendes grundlæggende teorier og metoder 
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på de vigtigste områder inden for business performance management, herunder forbrugeradfærd, 
prissætning, kommunikation og innovation. 
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BUSINESS PERFORMANCE MANAGEMENT 
 
2. semester indeholder følgende obligatoriske liniefag: 
  
Formålet med Business Performance Management & Organisational Excellence er at give de 
studerende et overblik over de forskellige Excellence-modeller – med særligt fokus på EFQM 
Excellence-modellen. De studerende lærer, hvordan disse rammer kan anvendes til selvevaluering 
og benchmarking. 
 
Formålet med Market-Oriented Strategy er at give de studerende indsigt i de forskellige skoler 
inden for strategisk ledelse samt i, hvordan en organisation kan træffe sine strategiske valg på 
baggrund af viden om markedet. 
 
Faget Leadership er vigtigt for alle potentielle ledere og andre med interesse i ledelse af mennesker. 
I faget fokuseres på konkrete problemstillinger og spørgsmål, som ledere står over for, og de 
studerende får redskaber, som kan anvendes til at løse HR-relaterede udfordringer.  
 
I faget Process Management introduceres redskaber og teknikker, der kan hjælpe en organisation i 
forbindelse med processtyring og produktudvikling. Statistisk processtyring og forsøgsdesign er 
centrale elementer i dette fag. 
 
Faget Customer Relationship Management giver de studerende indsigt i det teoretiske og 
begrebsmæssige grundlag for CRM, hvordan CRM kan forbedre en organisations resultater, samt 
hvilken rolle måling og styring af kundetilfredshed, kundeloyalitet og kunderentabilitet spiller.  
 
I faget Structural Equation Modelling for Marketing and Management får de studerende indsigt i de 
to fremherskende teknikker inden for Structural Equation Modelling: LISREL og Partial Least 
Squares. Faget sætter de studerende i stand til at udføre avanceret markeds- og 
organisationsforskning. 
 
På 3. semester kan du tilmelde dig valgfag inden for dine interesseområder. Fagene kan enten tages 
på Handelshøjskolen, på ASB Summer University eller på et af vores mere end 200 
partneruniversiteter i udlandet. De studerende kan også deltage i praktikforløb i Danmark eller i 
udlandet. 
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BUSINESS PERFORMANCE MANAGEMENT 
 
4. semester er afsat til kandidatafhandlingen. Du kan frit vælge emnet for din kandidatafhandling 
og på den måde koncentrere dig om og specialisere dig i et bestemt interesseområde. 
Kandidatafhandlingen kan udarbejdes individuelt eller med en medstuderende.  
Når kandidatafhandlingen er afleveret, skal den forsvares ved en mundtlig prøve med deltagelse af 
vejlederen og en ekstern censor.  
 
JOBPROFIL 
Cand.merc.-linjen i Business Performance Management giver dig de færdigheder, der kræves i en 
stilling som kvalitetschef, stillinger med fokus på personaleledelse, strategisk markedsorientering, 
stillinger inden for markedsresearch, Customer Relationship Management (CRM), 
markedsorienteret produktudvikling, strategisk markedsudvikling mv. 
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BUSINESS PERFORMANCE MANAGEMENT 
 
 1. semester   2. semester   3. semester  
Inst. Forudsætningsfag ECTS Inst. Liniefag ECTS Inst. Valgfag ECTS 
MS Research Methods 10 MS Business Performance Manage-

ment and Organisational 
Excellence 

5  Valgfag/praktikophold/ 
Studieophold i udlandet/ 
Summer University 

30 

ØKON Industrial Economics 5 MS Market-Oriented Strategy 
 

5 

MS Economic Psychology 10 MS Leadership 5 

ØKON Economics of Strategy 5 MS Process Management 
 

5  

 MS Customer Relationship 
Management 

5 

MS Structural Equation Modelling 
for Marketing and Management 

5 
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CONSUMER AFFAIRS MANAGEMENT 
 
Cand.merc.-linjen i Consumer Affairs Management bygger videre på de kvalifikationer, der er 
opnået inden for forbrugerbeskyttelse og styrkelse af forbrugerrettigheder samt inden for 
forbrugeranliggender (Consumer Affairs Management), herunder forbrugerservice og 
klagehåndtering. Formålet med linjen i Consumer Affairs Management er at uddanne kandidater, 
der er i stand til at opfylde det behov, der er for samfundsøkonomisk orienterede eksperter i 
forbrugeranliggender i den private sektor, offentlige styrelser og forbrugerorganisationer i EU. For 
at opnå dette mål er uddannelsen opbygget således, at de studerende bliver fortrolige med den 
måde, som forbrugere, virksomheder/marketingafdelinger, offentlige myndigheder og ngo’er 
betragter forbrugeranliggender på, og kan anvende dette.  
På cand.merc.-linjen i Consumer Affairs Management på Handelshøjskolen lærer de studerende at 
anvende de sidste nye metoder inden for hvert af følgende forbrugerpolitikområder: (a) Faktuel 
viden om forbrugerpolitik, forbrugerret, der påvirker forbrugerne, og consumer affairs management 
i snæver forstand, i erhvervsmæssig sammenhæng og i forbindelse med offentlige myndigheder, (b) 
teoretisk forståelse (og viden om teorier fra forskellige discipliner) af udviklinger i 
forbrugerverdenen, (c) forståelse af den lovgivningsmæssige og kulturelle sammenhæng, i hvilken 
forbrugerbeslutninger tages, (d) metodemæssige færdigheder i anvendt forbrugerresearch, (e) 
europæisk synsvinkel ved at fokusere på forbrugerspørgsmål i EU og ved at anvende engelsk som 
lingua franca, (f) kommunikative færdigheder i forbindelse med diskussion af problemstillinger og 
præsentation af resultater.  
 
Med en kandidatgrad i Consumer Affairs Management har du ret til at anvende den danske titel: 

• Cand.merc. − Consumer Affairs Management  
 

Og/eller den engelske titel: 
• Master of Science (MSc) in Economics and Business Administration − Consumer Affairs 

Management 
 
OPBYGNING 
 
På 1. semester får de studerende gennem de fire forudsætningsfag stor indsigt i de 
samfundsvidenskabelige teorier, der er afgørende for at kunne forstå, definere og løse 
problemstillinger inden for consumer affairs management. 
 
Faget Research Methods giver de studerende en række redskaber og modeller, som er vigtige i 
forbindelse med udformning og evaluering af empiriske undersøgelser, der kan understøtte den 
forbrugerpolitiske beslutningstagningsproces. Faget dækker de vigtigste forskningsopgaver og 
-metoder, herunder udformning af spørgeskemaer, skalering, observationsmetoder, responsmodeller 
og valgmodeller.  
 
Fagene Industrial Economics og Economics of Strategy omfatter vigtige teorier om corporate og 
industry performance og er inddelt i to separate, men tæt forbundne dele. I første del er der fokus på 
industri- og markedsstrukturer. Der ses nærmere på forholdet mellem strukturelle kendetegn og 
virksomhedsadfærd samt effekten af konkurrencepolitik.  
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CONSUMER AFFAIRS MANAGEMENT 
 
I anden del uddybes virksomhedernes art og omfanget af deres aktiviteter i et økonomisk 
perspektiv. Denne del er primært opbygget omkring transaktionsomkostningsøkonomi, principal-
agent-teorien og det ressourcebaserede syn på virksomheden. 
 
I faget Economic Psychology behandles de grundlæggende aspekter af menneskers adfærd i 
økonomiske sammenhænge, set ud fra et samfundsmæssigt erkendelsesperspektiv samt ud fra et 
vurderings- og beslutningstagningsperspektiv. I faget anvendes grundlæggende teorier og metoder 
på de vigtigste områder inden for forbrugerpolitik, herunder forbrugeradfærd, marketing 
management, prissætning, kommunikation, innovation og relationship marketing. 
 
På 2. semester udbydes en række forskellige aktiviteter inden for de studerendes interessesfære. 
Først og fremmest kan de studerende vælge blandt de valgfag, der udbydes af Handelshøjskolen i 
løbet af 2. semester og/eller som en del af ASB Summer University. Studerende på Consumer 
Affairs Management-linjen kan også vælge et eller flere fag fra marketinglinjen. Desuden kan de 
studerende søge om godkendelse af fag, der udbydes af andre fakulteter på Aarhus Universitet eller 
andre universiteter. 
 
3. semester indeholder følgende obligatoriske liniefag: 
 
European Consumer Policy 
Den ”nye forbrugerpolitik”, der blev bekendtgjort som en reaktion på den manglende tillid til 
fødevarer i hele Europa (kogalskabskrisen) sidst i 1990’erne, er starten på en ny æra med offentlig 
synlighed og politisk aktivisme. Nye institutioner på europæisk (f.eks. Det Europæiske 
Fødevaresikkerhedsagentur) og nationalt plan (f.eks. det tyske forbundsagentur for 
forbrugerbeskyttelse) er blevet oprettet, og nye politikmål er blevet opstillet. Derudover står 
forbrugerpolitikken over for en ny ledetråd om bæredygtigt forbrug, som udgør et overordnet 
politikmål for EU og de nationale regeringer. I lyset af dette giver faget de studerende et overblik 
over udviklingen og præsenterer forbrugerpolitikker, -politik og -politiske systemer (polity) på 
europæisk og nationalt plan. De studerende introduceres for grundlæggende teorier (som primært 
stammer fra Political Economics og Public Choice), vigtige spørgsmål (f.eks. pris, kvalitet) og 
nøglebegreber (f.eks. forbruger-”exit and voice”, såsom boykotter, fællesaktioner). 
Forbrugerpolitikmål, -strategier og -instrumenter analyseres og evalueres. Eksempler og cases vil 
primært stamme fra fødevareområdet. 
 
European Consumer Law  
Formålet med dette fag er at give de studerende en grundig forståelse af udviklingen inden for 
forbrugerbeskyttelsesret og -politik i EU. I faget foretages en omfattende analyse af de vigtigste 
lovgivningsmæssige tiltag i EU af betydning for forbrugerne, f.eks. forbrugerkontrakter, 
markedsføringslovgivning, produktansvar, finansielle ydelser og produktsikkerhed. Dette gøres via 
en grundig undersøgelse af de centrale lovgivningsmæssige spørgsmål, der vedrører de vigtigste 
typer forbrugerlovgivning og retspraksis samt hovedprincipperne i europæisk forbrugerprocesret. 
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CONSUMER AFFAIRS MANAGEMENT 
 
Consumer Affairs Management 
Med de øgede muligheder for at kommunikere med forbrugere, uanset tid og sted, kan 
forbrugeranliggender styres på en lang række måder. Faget giver de studerende en teoretisk 
forståelse af de faktorer, der bidrager til forbrugernes erfaringer og involvering i produkter og 
serviceydelser, og giver dem dermed redskaber, som kan skræddersys til consumer affairs 
management i overensstemmelse med produkter, serviceydelser og disses målkunder. Faget 
beskriver også teorier om forbrugertilfredshed og -utilfredshed, om hvordan forbrugere tillægger 
forskellige spillere betydning og om opbygning af forskellige niveauer af forbrugerforhold. Af 
andre vigtige emner kan nævnes, hvordan forbrugere involveres i udviklingen af produkter og 
serviceydelser, samt hvordan man kan reagere på både positive og negative tilbagemeldinger fra 
forbrugerne. I faget præsenteres de studerende for systemer til styring forbrugeranliggender, og 
disse systemers styrker og svagheder diskuteres.  
 
Business Ethics 
Formålet med dette fag er at give de studerende viden om forretningsetik samt en indgående 
forståelse af, hvordan og hvorfor forretningsetik i mere end to årtier er blevet stadig vigtigere inden 
for erhvervslivet og et aktuelt emne inden for erhvervsstudier. Faget tager udgangspunkt i vigtige 
normative etiske teorier, såsom de utilitaristiske og kant’ske, i relation til social og økonomisk 
retfærdighed og bevæger sig derefter videre til forretningsetik. Der vil især blive fokuseret på 
væsentlige problemstillinger inden for når forretningsetik i relation til forbrugeranliggender, f.eks. 
erhvervslivets rolle i samfundet, samfundsmæssige dilemmaer, regulering/deregulering, 
virksomheders sociale ansvar (Corporate Social Responsibility), bæredygtighed og den tredobbelte 
bundlinje.  
 
Social Marketing 
Inden for social marketing fokuseres der på forandring af et samfunds problematiske adfærd (f.eks. 
at mindske stofmisbrug eller øge fokus på sund levevis, genbrug og energibesparelse). De 
studerende lærer de færdigheder, der er nødvendige for at anvende markedsføringsteknikker i 
sociale sammenhænge som sundhedsfremme, energibesparelse og grønne indkøb.  
 
Issues Management 
I dette fag indføres de studerende i strategisk anvendelse af corporate communication i forbindelse 
med forbrugeranliggender. Med udgangspunkt i tværfaglig forskningslitteratur (Public Relations, 
medieundersøgelser, statskundskab, forbrugerpolitik) bliver de studerende udstyret med et 
integreret sæt værktøjer, som sætter dem i stand til at identificere de nye problemstillinger, 
samarbejde med interessenter, udvikle mediestrategier og anvende lobbyvirksomhed for at få 
indflydelse på den offentlige dagsorden. 
 
4. semester er afsat til at skrive en kandidatafhandling, sædvanligvis om et emne inden for 
forbrugeranliggender, men den kan også omhandle andre erhvervsøkonomiske emner. For flertallet 
af de studerende er dette den mest spændende og krævende del af Consumer Affairs Management-
studiet, da det er her, at de demonstrerer deres evne til at uddybe og anvende den viden og de 
kompetencer, de har opnået på Consumer Affairs Management-studiet. 
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CONSUMER AFFAIRS MANAGEMENT  

 
Det teoretiske og metodemæssige grundlag for kandidatafhandlingen er hele studiets pensum, men 
det vil ofte være hensigtsmæssigt at anvende teorier og modeller fra beslægtede områder. De 
studerende forventes at formulere og perfektionere deres emne, det være sig i form af et projekt for 
en offentlig myndighed, en virksomhed eller en organisation, eller en aktuel udvikling inden for 
consumer affairs management eller en teoretisk diskussion, der er relevant for consumer affairs 
management. Vejlederen skal dog godkende emnet.  

 
 
Du kan frit vælge vejleder blandt alle undervisere på Consumer Affairs Management-studiet. 
Såfremt du ønsker en vejleder fra et andet institut på Handelshøjskolen, skal dette godkendes af 
Institut for Marketing og Statistik. 
 
Den studerende skal demonstrere dygtighed i at implementere en proces, hvor målet f.eks. er at 
skabe en forbedret beslutningstagningsplatform hos en offentlig myndighed, i en virksomhed eller 
organisation eller at bidrage til teoretiske eller metodemæssige udviklinger inden for Consumer 
Affairs Management. 
 
JOBPROFIL 
Consumer Affairs Management-linjen giver dig de færdigheder, der kræves for at udfylde en 
stilling som ansvarlig for kundepleje eller forbrugeranliggender i en virksomhed eller organisation 
eller en stilling som leder eller forsker i en forbrugermyndighed eller en forbrugerorganisation. 
 
YDERLIGERE OPLYSNINGER 
Vil du vide mere om Consumer Affairs Management-studiet, er du velkommen til at kontakte John 
Thøgersen (jbt@asb.dk) eller Birgitte Steffensen (bst@asb.dk), Institut for Marketing og Statistik, 
Haslegaardsvej 10, 8210 Århus V. 
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CONSUMER AFFAIRS MANAGEMENT 
 
 1. semester 

 
  2. semester   3. semester  

Inst. Forudsætningsfag ECTS Inst. Valgfag ECTS Inst. Liniefag ECTS 
MS Research Methods 

 
10  Valgfag/Summer 

University/studie-
ophold i udlandet på 
egen hånd 

30 MS European consumer 
policy 

5 

ØKON Industrial 
Economics 

5 JUR European consumer law 5 

MS Economic 
Psychology 

10 MS Consumer affairs 
management 

5 

ØKON Economics of 
Strategy 

5  MS Issues Management 5 

 MS Business Ethics 
 

5 

MS Social Marketing 
 

5 

 
Bemærk, at liniefagene på Consumer Affairs Management-linjen, til forskel fra de øvrige linjer, ligger på 3. semester. 
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EU BUSINESS AND LAW 
 
Cand.merc.-linjen i EU Business and Law består af fire semestre, som hver især svarer til 30 ECTS. 
Hele studiet består således af i alt 120 ECTS.  
 
Med en kandidatgrad i EU Business and Law har du ret til at anvende den danske titel: 

• Cand.merc. − EU Business and Law 
 

Og/eller den engelske titel: 
• Master of Science (MSc) in Economics and Business Administration − EU Business and 

Law 
 
KOMPETENCER 
Ud over de kompetencer, der normalt er en del af en universitetsgrad, er formålet med EU Business 
and Law-studiet at yde de studerende yderligere fire kompetencer. Disse fire kompetencer er: 
 

• Analytisk kompetence 
• Kandidaterne opnår evnen til at identificere problemstillinger i forbindelse med 

virksomhedsdrift i EU og at anvende økonomiske, forretningsmæssige og juridiske 
metoder til at give løsningsorienteret rådgivning. 

 
• Navigationskompetence 

• Kandidaterne bliver i stand til at finde og kritisk evaluere relevant EU-materiale. 
• Kandidaterne bliver i stand til at kombinere deres økonomiske, erhvervsmæssige 

og juridiske viden med det formål at rådgive virksomheder og institutioner om, 
hvordan de bedst muligt driver virksomhed og beslægtede aktiviteter i EU. 

 
• Formidlingskompetence 

• Kandidaterne bliver i stand til at præsentere både juridiske og økonomiske 
problemstillinger og løsninger på et præcist og terminologisk korrekt engelsk. 

 
• Kulturel kompetence 

• Kandidaterne bliver i stand til at fungere som mediator mellem forskellige kulturer 
i EU med henblik på at træffe beslutninger i fælles interesse. 

 
OPBYGNING 
 
I fagene på 1. semester introduceres de studerende for relevante økonomiske, erhvervsmæssige og 
juridiske metoder.  
 
Law of the Single Market  
Dette modul er en introduktion til EU’s juridiske rammer og de juridiske aspekter af Det Indre 
Marked.  
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EU BUSINESS AND LAW 
 
I modulet er der fokus på følgende områder: EU’s juridiske grundlag, institutioner og lovgivning, 
fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital samt harmoniseringen af national 
lovgivning inden for udvalgte områder. 
 
Et af nøgleaspekterne er at blive fortrolig med retskilder og analyse af retskildemateriale og 
problembaserede situationer. 
 
Political and Economic Integration in the EU 
Dette modul omhandler de samme emner, men ud fra et politisk og økonomisk perspektiv, herunder 
en diskussion af rationalet bag oprettelsen af Det Indre Marked.  
 
Internationalisation of the Firm 
Dette modul giver en dyb og nuanceret forståelse af teoridannelser omkring virksomhedens 
internationalisering samt de praktiske implikationer af disse teorier 
 
International Business Methods  
Dette modul giver den studerende en række værktøjer til at kunne analysere virksomheden og dens 
omgivelser. Erhvervsstruktur, virksomhedsadfærd og resultater sættes i relation til hinanden for at 
give baggrunden for virksomhedsstrategier. Der præsenteres metoder til vurdering af brancher og 
virksomheder på baggrund af økonomisk og strategisk ledelsesteori. Erhvervspolitik præsenteres på 
baggrund af normativ økonomisk teori. 
 
2. semester er afsat til mere avancerede emner inden for de tre søjler jura, økonomi og 
erhvervsøkonomi. De studerende opfordres til at anvende de tilegnede færdigheder til at analysere 
problemstillinger og spørgsmål ud fra flere faglige synsvinkel. Denne evne giver de studerende et 
bedre grundlag for at evaluere de fulde konsekvenser af europæiske initiativer på både institutions- 
og virksomhedsplan. 
 
I mange af fagene er der forelæsninger af eksperter udefra, således at de studerende kan opnå en 
større praktisk indsigt i, hvordan EU-systemet fungerer og anvendes.  
 
EU Competition Law 
Formålet med dette modul er at sikre en grundig indføring i de regler, der påvirker alle 
virksomheder af en vis størrelse, som indgår i en form for samarbejdsaftale, eneforhandleraftale, 
fusion mv. i EU-markedet. 
 
EU Economic Policies and Competitiveness 
I dette modul ses EU-konkurrencepolitik i et økonomisk perspektiv, og modulet dækker endvidere 
en række andre EU-politikker, f.eks. industri-, handels- og regionalpolitik, som alle er vigtige for 
konkurrenceevnen hos virksomheder i EU. 
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EU BUSINESS AND LAW 
 
E-business 
Formålet med dette modul er at formidle grundlæggende viden om e-handel, herunder at skitsere de 
tekniske og juridiske aspekter af dette område, der er i hastig udvikling. 
 
Strategic Collaboration among Firms in Europe 
Dette modul tager udgangspunkt i den kendsgerning, at flere og flere virksomheder udvikler 
forretningsrelationer med andre internationale virksomheder. Modulet har til formål at forsøge at 
bibringe en forståelse af dynamikken bag indgåelse af alliancer i EU-området og baggrunden for at 
gøre dette i forskellige brancher. Derudover diskuteres den rolle, EU-politik spiller både med 
hensyn til udformningen af disse alliancer og reguleringen af dem for at undgå karteldannelse. 
 
EU External Trade 
Formålet med dette modul er at give de studerende en forståelse af Verdenshandelsorganisationen 
(WTO) og dens regulering af international handel. Undervisningen fokuserer på, hvordan WTO-
aftaler påvirker EU’s udenrigshandelspolitik. 
 
3. semester er afsat til valgfag. De studerende kan tilbringe dette semester i udlandet på en af 
Handelshøjskolens partnerinstitutioner, eller de kan tilbringe semestret på Handelshøjskolen og 
vælge blandt de mange valgfag, der udbydes på engelsk.  
 
Af valgfag, der især er relevante for studerende på EU Business and Law-linjen, kan nævnes 
følgende: 

• E-Commerce Law 
• International Trade Law 
• Transition Economics, External Relations and EU Enlargement 
• Law and Economics 

 
I fremtiden udbydes bl.a. fagene (Advanced) Intellectual Property Law og China Law and Culture. 
Disse og andre valgfag er beskrevet nærmere i fagkataloget: http://www.matrikel.asb.dk/fagkatalog. 
 
Kandidatafhandlingen udarbejdes, afleveres og forsvares på 4. semester. Emnet for 
kandidatafhandlingen skal godkendes af vejleder og uddannelseskoordinatoren. 
 
Formålet med kandidatafhandlingen er at give de studerende lejlighed til – inden for et afgrænset 
område – at demonstrere deres færdigheder inden for undersøgelse og formidling af komplekse 
problemstillinger. Fokus er på problemformulering, analyse, metodeanvendelse, kritisk vurdering 
og resultatfremlægning. Arbejdet med kandidatafhandlingen afsluttes med en mundtlig prøve 
(forsvar) på grundlag af den skriftlige besvarelse. 
 
Der kan gives tilladelse til, at to studerende sammen udarbejder en mere omfattende 
kandidatafhandling. 
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EU BUSINESS AND LAW 
 
KARRIEREMULIGHEDER 
Cand.merc.-linjen i EU Business and Law giver forudsætningerne for en erhvervskarriere, bl.a. 
som: 
• Leder eller strategisk medarbejder i private virksomheder, der driver eller planlægger at drive 

virksomhed forskellige EU-lande 
• Konsulent i organisationer eller private virksomheder, der overvåger og/eller har indflydelse på 

udviklingen af EU-politik inden for områder af særlig betydning for den pågældende 
organisation eller virksomhed 

• Konsulent i konsulentfirmaer, offentlige myndigheder og andre organisationer, der rådgiver 
private virksomheder om EU-politikker og muligheder eller 

• Medarbejder i en offentlig myndighed eller en EU-institution, der formulerer og gennemfører 
EU-politikker inden for erhvervslivet og lovgivning. 
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EU BUSINESS AND LAW 
  

1. semester 2. semester 3. semester 
 

Inst. Forudsætningsfag ECTS Inst. Liniefag ECTS Inst. Valgfag 
 

ECTS 

JUR 
 

Law of the Single Market 10 JUR EC Competition Law 10  Valgfag/praktikophold/ 
Studieophold i udlandet/
Summer University 

30 

ØKON Political and Economic 
Integration in the EU 

5 ØKON EU Economic Policies and 
Competitiveness 

5 

MS E-business 5 

MAN Internationalisation of the 
Firm 

10 MAN Strategic Collaboration among 
Firms 

5 

MAN International Business 
Methods 

5 JUR EU External Trade 5 
 

 
ØKON:  Nationaløkonomisk Institut 
JUR:  Juridisk Institut 
MAN:  Institut for Ledelse 
MS: Institut for Marketing og Statistik 
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FINANSIERING 
 
Cand.merc. – Finansiering er en generel universitetsuddannelse inden for finansiering. Uddannelsen 
giver de studerende et indgående kendskab til og færdigheder inden for finansiering. Færdige 
kandidater forventes at få ansættelse i finansielle institutioner, hos myndigheder, i konsulentfirmaer 
eller i finanseringsafdelingen i større, ikke-finansielle virksomheder.  
 
Uddannelsen har en klart defineret opbygning med fokus på global finansiering, hvilket betyder, at 
uddannelsen også er relevant for internationale studerende. De globale finansmarkeder er 
højtudviklede og meget integrerede, og fordi markedet er så komplekst og sofistikeret, er der er 
stigende behov for kandidater på højeste niveau inden for finansiering. Cand.merc.-uddannelsen i 
finansiering er derfor det oplagte valg for studerende, der ønsker en karriere inden for global 
finansiering.  
 
Det overordnede formål med uddannelsen er at forberede de studerende til at træffe de rette 
beslutninger på det rette tidspunkt. Denne evne kræver fremragende analytiske færdigheder og 
talent for at favne alle relevante data samt kulturelle aspekter.  
 
Finansiering og andre områder inden for dybdegående research tager udgangspunkt i statistiske og 
matematiske modeller. Det er derfor en fordel, at de studerende er fortrolige med disse områder, 
inden de begynder på studiet. Modellerne integreres i fagene, således at de studerende studerer 
modellerne ud fra deres praktiske anvendelse. Det er vores erfaring, at denne tilgang øger de 
studerendes læring betydeligt.  
 
Den nyeste forskning i finansiering indarbejdes i studiet, og mange af underviserne er internationalt 
kendte lærere og forskere. På uddannelsen anvendes endvidere eksterne undervisere fra lokale 
finansielle institutioner samt gæsteundervisere fra internationalt anerkendte universiteter.  
 
Med en kandidatgrad i finansiering har du ret til at anvende den danske titel: 

• Cand.merc. − Finansiering  
 

Og/eller den engelske titel: 
• Master of Science (MSc) in Economics and Business Administration − Finance 

 
OPBYGNING 
 
På 1. semester tager de studerende tre forudsætningsfag, der udgør det metodemæssige og faglige 
grundlag for de videre studier.  
 
Faget Corporate Finance omhandler virksomheders finansielle problemstillinger, og der 
introduceres forskellige løsningsmodeller. Af andre emner kan nævnes samspillet mellem 
virksomheden og finansmarkederne med særligt fokus på værdiansættelse af virksomheden ud fra et 
kapitalmarkedsperspektiv. 
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FINANSIERING 
 
I faget Asset Pricing fokuseres der på teorier og metoder til at analysere aktie- og 
obligationsmarkeder. De studerende lærer de økonometriske metoder, der er nødvendige for at 
anvende og afprøve klassiske modeller som f.eks. CAPM. Manglerne ved disse modeller diskuteres, 
og der præsenteres mere moderne og dynamiske alternativer. De studerende præsenteres endvidere 
for forskellige obligationstyper, rentedefinitioner, kreditrisiko på obligationsmarkeder og simple 
rentederivater.  
 
I faget Applied Econometric Methods introduceres de studerende for de mest anvendte kvantitative 
og empiriske metoder inden for økonometri, herunder især finansiel økonometri. Faget har to 
hovedformål. For det første får de studerende redskaber til at tilegne sig den viden, der publiceres i 
kvalitetspublikationer inden for empirisk finansiering og økonomi. For det andet får de studerende 
redskaber til at opstille modeller for og estimere økonometriske systemer. Den sidste del af faget 
omhandler mere avancerede økonometriske modeller, f.eks. ARIMA-modeller, I(1)-processer og 
Maximum Likelihood Estimation. 
 
På 2. semester er der tre liniefag: 
 
Faget Management of Financial Institutions fokuserer på det finansielle system og de finansielle 
virksomheders rolle på kapitalmarkedet. Hovedsigtet med faget er imidlertid at give de studerende 
indsigt i løsning af de styringsopgaver, som specielt penge-, realkredit- og pensionsinstitutter står 
over for.  
 
Fixed Income and Derivative Securities: Finansielle derivater såsom terminskontrakter, futures, 
swaps og optioner får større og større betydning som instrumenter, der anvendes af aktørerne på 
finansmarkederne. I faget fokuseres der på at beskrive og forstå disse instrumenter samt de 
bagvedliggende markeder som f.eks. pengemarkeder, obligationsmarkeder, aktie-, valuta- og 
råvaremarkeder.  
 
Empirical Finance: Finansiel økonomi tager i dag ofte udgangspunkt i empirisk undersøgelse. I 
dette fag lærer de studerende en lang række metoder til at analysere finansielle data. Blandt de 
mange modeller kan nævnes eventstudier, modeller til at analysere løbetidsstrukturen for renter 
samt ARCH- og GARCH-modeller.  
 
På 3. semester kan du tilmelde dig valgfag inden for dine interesseområder. Fagene kan enten tages 
på Handelshøjskolen i løbet af semestret, på ASB Summer University eller på et af vores mere end 
200 partneruniversiteter i udlandet. Du kan også deltage i praktikforløb i Danmark eller i udlandet.  
 
4. semester er afsat til kandidatafhandlingen. Du kan frit vælge emnet for din kandidatafhandling 
og på den måde koncentrere dig om og specialisere dig i et bestemt interesseområde. 
Kandidatafhandlingen kan udarbejdes individuelt eller med en medstuderende. 
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FINANSIERING 
 
Når kandidatafhandlingen er afleveret, skal den forsvares ved en mundtlig prøve med deltagelse af 
vejlederen og en ekstern censor.  
 
JOBPROFIL  
En kandidatgrad i finansiering åbner forskellige jobmuligheder inden for den finansielle sektor. 
Endvidere giver den også mulighed for ansættelse i andre typer af virksomheders 
finansieringsafdelinger. Uddannelsen er også et fortrinligt udgangspunkt for et senere ph.d.-
studium. Endelig finder et stigende antal kandidater beskæftigelse i konsulentbranchen i både 
Danmark og udlandet. I de senere år har der været en meget markant stigning i efterspørgslen efter 
kandidater fra finansieringslinjen. Uddannelsen har international standard, dvs. anvender 
standardlærebøger og er baseret på den nyeste viden om finansielle metoder, og er derfor også et 
godt udgangspunkt for en international karriere. 
 
YDERLIGERE OPLYSNINGER 
Vil du vide mere om kandidatuddannelsen i finansiering, er du velkommen til at kontakte 
undervisningskoordinator Anders Grosen (gro@asb.dk), lok. C109, eller uddannelsessekretær Berit 
Jensen (bej@asb.dk), lok. M311. 
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FINANSIERING 
 
 
 

1. semester   2. semester  3. semester 

Inst. Forudsætningsfag ECTS Inst. Liniefag 
 

ECTS Valgfag 
Praktikophold 
Studieophold i udlandet 
Summer University 

BS Corporate Finance I and II 
 

10 BS Management of Financial 
Institutions  

10 

BS Asset Pricing I and II 
 

10 BS Fixed Income and Derivative 
Securities 

10 

BS Applied Econometric Methods I 
and II 

10 BS Empirical Finance  10 
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FINANCE AND INTERNATIONAL BUSINESS 
 
Den stigende globalisering og internationalisering inden for handel og industri har medført en øget 
efterspørgsel efter ledere med et internationalt udsyn samt evnen til at vurdere de økonomiske 
konsekvenser af deres beslutninger.  
 
Med en cand.merc. i Finance and International Business får du ikke blot de faglige kompetencer, 
der kræves for at træffe strategiske beslutninger om vanskelige og komplekse økonomiske emner, 
men også erfaring og færdigheder i at optræde i international sammenhæng.  
 
Uddannelsen i Finance and International Business foregår i et internationalt undervisningsmiljø, 
med studerende fra forskellige lande og dermed med en anden kulturel baggrund. Alle prøver og fag 
afholdes på engelsk af undervisere med en international baggrund.  
 
Uddannelsen giver en teoretisk ramme for videregående studier inden for finance og international 
business, som sætter dig i stand til at løse praktiske problemstillinger i det internationale 
erhvervsliv. Muligheden for at deltage i udvekslingsprogrammer og praktikophold i enten Danmark 
eller udlandet gør det til en ægte international uddannelse.  
 
Med en kandidatgrad i Finance and International Business har du ret til at anvende den danske titel: 

• Cand.merc. − Finance and International Business  
 

Og/eller den engelske titel: 
• Master of Science (MSc) in Economics and Business Administration − Finance and 

International Business 
 
OPBYGNING 
 
Uddannelsen er inddelt i fire semestre: De to første semestre er begge inddelt i to blokke.  
 
På 1. semester, som består af fire forudsætningsfag, dannes det nødvendige metodemæssige og 
teoretiske grundlag for de videre studier inden for finance and international business:  
 
I faget Applied Econometric Methods introduceres de studerende for de mest anvendte kvantitative 
og empiriske metoder inden for økonometri, herunder især finansiel økonometri. Faget har to 
hovedformål. For det første får de studerende redskaber til at tilegne sig den viden, der publiceres i 
kvalitetspublikationer inden for empirisk finansiering og økonomi. For det andet får de studerende 
redskaber til at opstille modeller for og estimere økonometriske systemer. De involverede metoder 
er valgt med henblik på anvendelse inden for empirisk finansiering og økonomi.  
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FINANCE AND INTERNATIONAL BUSINESS 
 
Corporate Finance omhandler virksomheders finansielle problemstillinger, og der introduceres 
forskellige løsningsmodeller. Af andre emner kan nævnes samspillet mellem virksomheden og 
finansmarkederne med særligt fokus på værdiansættelse af virksomheden ud fra et 
kapitalmarkedsperspektiv.  
 
Faget International Business Methods dækker makroniveau (regional økonomisk integration, f.eks. 
EU, handelsbarrierer mv.), virksomhedsniveau (internationalisering og eksportmarkedsstrategier, 
ledelse af datterselskaber mv.) og samspil på individuelt niveau mellem personer med forskellig 
faglig og kulturel baggrund.  
 
Faget Internationalisation of the Firm bibringer de studerende en dyb og nuanceret forståelse af 
teoridannelser omkring virksomhedens internationalisering samt de praktiske implikationer af disse 
teorier.  
 
2. semester er afsat til videregående studier i de to områder.  
 
I faget International Financial Accounting I fokuseres der på kravene til regnskabsaflæggelse i 
international sammenhæng. Kendskab til internationalt erhvervsliv kræver en teoretisk velfunderet, 
pragmatisk viden om de internationale krav, der stilles til virksomheder i forhold til 
regnskabsaflæggelse og rapportering om deres økonomiske stilling. 
 
Formålet med faget International Financial Accounting II er at udvikle en forståelse af relevansen 
af regnskabsoplysninger for beslutningstagningsprocessen og regnskabers pålidelighed og kvalitet.  
 
I faget Advanced Corporate Finance undersøges corporate finance i relation til asymmetrisk 
information og agentproblemstillinger. Traditionel agentteori og asymmetrisk information anvendes 
til at kigge nærmere på kapitalstruktur og politikker for udbytte og kapitalbudgetter. Der fokuseres 
endvidere på, hvilken rolle governance-systemer spiller ved forskellige ejerskabsstrukturer.  
 
International Business Finance: Multinationale virksomheder skal kunne operere internationalt. Det 
kræver en forståelse af produktmarkeder, produktionsfaktorer og finansielle aktiver. International 
virksomhedsdrift er forbundet med en række specifikke risici, f.eks. valutakursudsving. På det mere 
overordnede plan rummer den globale integration af penge- og kapitalmarkederne både muligheder 
og udfordringer, og multinationale virksomheder skal tage begge dele i betragtning.  
 
Strategy and Management Accounting: I slutningen af 1980’erne blev traditionel økonomistyring 
kritiseret for ikke at inddrage strategi og strategiske overvejelser. I dette fag bliver forskellige 
elementer af strategiudformning og strategisk økonomistyring diskuteret og analyseret. I denne 
sammenhæng er et af de vigtige elementer tilvejebringelse af information til udformning af 
organisationens strategi, til styring af strategiimplementering og dens betydning for 
økonomistyring. 
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FINANCE AND INTERNATIONAL BUSINESS 
 
På 3. semester kan du tilmelde dig valgfag inden for dine interesseområder. Fagene kan enten tages 
på Handelshøjskolen i løbet af semestret, på ASB Summer University eller på et af vores mere end 
200 partneruniversiteter i udlandet. Du kan også deltage i praktikforløb i Danmark eller i udlandet.  
 
4. semester er afsat til kandidatafhandlingen. Du kan frit vælge emnet for din kandidatafhandling 
og på den måde koncentrere dig om og specialisere dig i et bestemt interesseområde. 
Kandidatafhandlingen kan udarbejdes individuelt eller med en medstuderende. Når 
kandidatafhandlingen er afleveret, skal den forsvares ved en mundtlig prøve med deltagelse af 
vejlederen og en ekstern censor.  
 
JOBPROFIL  
Med en kandidatgrad i Finance and International Business er du i stand til at bestride jobfunktioner 
som f.eks.: 

• Leder af udenlandske datterselskaber 
• Ekspert i fusioner og opkøb 
• Økonomichef 
• International controller 
• Ekspert i virksomhedsomdannelse 
• International forretningsstrateg 
• Iværksætter 
• Finanschef 

 
Uddannelsens internationale aspekt gør det naturligvis til det ideelle grundlag for en international 
karriere.  
 
Uddannelsen er endvidere et ideelt udgangspunkt for et senere ph.d.-studium.  
 
YDERLIGERE OPLYSNINGER 
Vil du vide mere om kandidatuddannelsen i Finance and International Business, er du velkommen 
til at kontakte undervisningskoordinator Anders Grosen (gro@asb.dk), lok. C109, eller 
uddannelsessekretær Berit Jensen (bej@asb.dk), lok. M311. 
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FINANCE AND INTERNATIONAL BUSINESS 
  

Inst. 1. semester 
 

ECTS Inst. 2. semester ECTS 3. semester 

Forudsætningsfag Liniefag   
  
Valgfag/praktikophold/
Studieophold i 
udlandet/ 
Summer University 

Blok 1 Blok 1 
BS Corporate Finance I 5 BS International Financial Accounting I 5 
MAN Internationalisation of the Firm 

(fortsættes i blok 2) 
10 BS Advanced Corporate Finance 

(fortsættes i blok 2) 
10 

BS Applied Econometric Methods I 5 BS Strategy and Management Accounting 5 
Blok 2 Blok 2 

BS Corporate Finance II 
  

5 BS International Financial Accounting II  5 

MAN/ 
ØKON 

International Business Methods 5 BS Advanced Corporate Finance (fortsat 
fra blok 1) 

- 

MAN Internationalisation of the Firm 
(fortsat fra blok 1) 

- BS International Business Finance 5   

  
BS:  Erhvervsøkonomisk Institut 
ØKON:  Nationaløkonomisk Institut 
MAN:  Institut for Ledelse 
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LOGISTICS 
 
Logistik drejer sig i bund og grund om at planlægge og styre en virksomheds aktiviteter således, at 
det rette produkt leveres i rette mængde til rette kunde på rette tidspunkt og til rette pris. 
Selvom dette umiddelbart ikke lyder så indviklet, er det naturligvis en udfordring. Det er derudover 
ikke nok blot at være en dygtig planlægger, det er også vigtigt at forstå, hvilke forretningsprocesser 
der understøtter en velfungerende forsyningskæde. 
 
Uddannelsen giver de studerende et indgående kendskab til 

• Metoder til at planlægning og styring af vare- og informationsstrømme i en forsyningskæde. 
Dette omfatter en grundig forståelse af, hvordan de nødvendige it-baserede værktøjer 
udvikles 

• Hvordan en Supply Chain Management-strategi udformes. 
 
Studiets fag giver den studerende analytiske færdigheder til at kunne vurdere, systematisk 
strukturere og analysere mulige løsninger på logistiske problemstillinger. Undervisningsformen på 
studiet er lagt an på aktiv deltagelse fra de studerendes side, og sammen med den afsluttende 
kandidatafhandling giver det dig selvledelses- og kommunikationskompetencer.  
 
Med en kandidatgrad i Logistics har du ret til at anvende den danske titel: 

• Cand.merc. − Logistics  
 

Og/eller den engelske titel: 
• Master of Science (MSc) in Economics and Business Administration − Logistics 

 
OPBYGNING 
 
På 1. semester tager de studerende tre forudsætningsfag, der udgør det metodemæssige og faglige 
grundlag for de videre studier. I faget Research Methods in Logistics introduceres de studerende for 
forskningstraditioner inden for logistik, især hvordan Operations Research kan og bør anvendes. I 
faget Advanced Excel bevæger de studerende sig ud over den grundlæggende viden om Excel, da de 
også præsenteres for simulering ved hjælp af Crystal Ball- og Visual Basic-programmering. I faget 
Simulation: Modelling and Analysis stifter de studerende bekendtskab med metoden diskret 
hændelsessimulering, og hvordan dette kan anvendes til at løse logistiske problemer. I faget 
Optimization Methods tilegner de studerende sig grundlæggende færdigheder i, hvordan 
optimeringsmodeller opstilles og løses. I faget Production Planning and Control får de studerende 
viden om de metoder, der danner grundlag for udarbejdelse af planlægningsmoduler i enhver type 
ERP-system. I faget Cost Management – concepts and perspectives lærer de studerende om 
forskellige omkostningsstyringstraditioner og -teknikker.  
 
På 2. semester tager de studerende uddannelsens liniefag. I faget Supply Chain Management: 
Strategy and Design fokuseres der på forsyningskædestrategier og -begreber på højt niveau, men 
giver desuden de studerende en forståelse af, hvilken rolle kvantitative modeller spiller i forbindelse 
med en forsyningskædeanalyse. 
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I faget Inventory Control opnår de studerende et solidt kendskab til allokering og dimensionering af 
varebeholdninger i en forsyningskæde. I faget Price Optimization and Revenue Management 
tilegner de studerende sig viden om, hvordan en virksomhed skal træffe og opdatere beslutninger 
om prissætning og tilgængelighed af produkter på tværs af sine salgskanaler for at optimere 
rentabiliteten. I faget Applications of Optimization Techniques er der fokus på, hvordan man 
udvikler algoritmer til at løse praktiske logistikproblemer, f.eks. inden for produktions- og 
distributionsplanlægning. I faget Planning and Budgeting lærer de studerende om den centrale rolle, 
som budgetlægning spiller, og om dens forbindelse til forskellige forretningsenheder. I faget 
Management Control: Performance Management får de studerende en generel viden om 
performance management-systemer, bl.a. om, hvordan transfer pricing- og management 
compensation-systemer udformes. Den kendsgerning, at uddannelsen beskæftiger sig indgående 
med økonomistyring, både på 1. og 2. semester, betyder, at de studerende er kvalificerede til at søge 
en stilling som controller efter endt uddannelse. 
 
På 3. semester har du en lang række muligheder, når du skal vælge, hvordan du vil udfylde en blok 
på 30 ECTS-point som led i din kandidatuddannelse. Valgfagene kan frit vælges mellem de fag, 
som Handelshøjskolen udbyder. Du kan også vælge blandt de fag, der er forudsætnings- eller 
liniefag på andre uddannelser. Du kan endvidere vælge blandt de fag, der udbydes på ASB Summer 
University. 
 
Du kan vælge at afsætte en del af 3. semester til et praktikophold i en privat virksomhed, en 
international organisation eller en offentlig institution. For at sikre, at din uddannelse har den 
fornødne faglige kvalitet, skal indholdet af praktikopholdet forhåndsgodkendes af 
undervisningskoordinatoren. 
 
Endelig kan du vælge at tilbringe 3. semester i udlandet. De fag, du tager på andre danske eller 
udenlandske institutioner, skal være godkendt af Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn for 
at kunne indgå i din kandidatuddannelse. 
 
Det anbefales, at du har din kandidatafhandling i tankerne, når du vælger aktiviteter. Dette giver dig 
den bedst mulige faglige baggrund for dit arbejde med kandidatafhandlingen. 
 
4. semester er afsat til kandidatafhandlingen. Du kan frit vælge emnet for din kandidatafhandling 
og på den måde koncentrere dig om og specialisere dig i et bestemt interesseområde. Formålet med 
kandidatafhandlingen er at give den studerende lejlighed at demonstrere en selvstændig evne til 
bl.a. problemformulering, analyse, metodeanvendelse, kritisk vurdering og resultatfremlægning. 
Kandidatafhandlingen kan udarbejdes individuelt eller med en medstuderende. Når 
kandidatafhandlingen er afleveret, skal den forsvares ved en mundtlig prøve med deltagelse af 
vejlederen og en ekstern censor. 
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LOGISTICS  
 
 1. semester   2. semester   3. semester  
Inst. Forudsætningsfag ECTS Inst. Liniefag ECTS Inst. Valgfag ECTS 
BS Research Methods in 

Logistics 
5 BS Supply Chain Management: 

Strategy and Design 
5  Valgfag/praktikophold/ 

Studieophold i udlandet/
Summer University 

30 

BS Advanced Excel 5 BS Applications of Optimization 
Techniques 

5 

BS Production Planning and 
Control 

5 BS Management Control: 
Performance Management 

5 

BS Cost Management: Concepts, 
perspectives and practices 

5 BS Price Optimization and 
Revenue Management 

5  

BS Optimization Methods 5 BS Inventory Control 
 

5 

BS Simulation: Modelling and 
Analysis 

5 BS Planning and Budgeting 
 

5 
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ØKONOMISTYRING 
 
Økonomistyring (management accounting) er et af de klassiske og mest grundlæggende elementer 
inden for erhvervsøkonomi. Vores mål er at udvikle styringsteknologier og afprøve teorier inden for 
produktion, rapportering, analyse og ledelsens brug af økonomiske samt ikke-økonomiske 
oplysninger, som kan:  

• Bruges til at kommunikere organisationens økonomiske hændelser  
• Påvirke beslutninger om ressourceallokering  
• Påvirke ledelsen af organisationen og forbedre indsigten og feedback.  

 
Uddannelsen giver dig et indgående kendskab til  

1. det klassiske grundlag for økonomistyring  
2. anvendelsen af informationsteknologi og  
3. udviklingen af moderne økonomistyringspraksis.  

 
Uddannelsen i økonomistyring giver de studerende faglige kvalifikationer og kompetencer, der 
afspejler og sammenfatter den viden, den forståelse og de færdigheder, som de studerende tilegner 
sig i forudsætnings-, specialiserings- og valgfagene. Hovedformålet med uddannelsen er at give dig 
faglige kvalifikationer og kompetencer, som du kan anvende i dit fremtidige professionelle virke og 
i din fremtidige karriere.  
 
Med en kandidatgrad i økonomistyring har du ret til at anvende den danske titel: 

• Cand.merc. − Økonomistyring 
 

Og/eller den engelske titel: 
• Master of Science (MSc) in Economics and Business Administration − Management 

Accounting and Controlling 
 
OPBYGNING 
 
På 1. semester har du seks forudsætningsfag: 
 
Foundations of Research  
Disciplinen økonomistyring bygger på forskellige filosofiske antagelser om viden, den empiriske 
verden og forholdet mellem teori og praksis. I dette fag introducerer vi tre perspektiver, det 
positivistiske, det fortolkende og det kritiske, og deres bagvedliggende antagelser om generering af 
videnskabelig viden og dens indflydelse på vores liv. Vi lægger vægt på relevansen af disse 
forskningsmæssige grundlag, når vi beskæftiger os med ledelsesmæssige problemstillinger fra det 
virkelig liv og/eller forsker i økonomistyring. Samtidig fokuserer vi på, hvordan tilgangen til den 
”samme” problemstilling kan variere afhængigt af de bagvedliggende antagelser. 
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ØKONOMISTYRING 
 
 
Cost Management: Concepts, Perspectives and Practices 
Omkostningsstyring er rygraden i økonomistyring. Uden en dyb forståelse af en virksomheds 
økonomiske situation og de økonomiske konsekvenser af fremtidige hændelser vil virksomheden 
sandsynligvis miste orienteringen og få mindre manøvrerum. På ledelsesniveau er det 
virksomhedens cost manager, der er ansvarlig for at inddrage økonomiske oplysninger i 
beslutningsprocessen. Personer, der uddannes sådanne stillinger, skal kunne forstå betydningen af 
omkostningsstyring i forskellige forretningssammenhænge og skal kunne formidle denne viden til 
alle personer i organisationen.   
 
Production Planning and Control  
I de seneste årtier har integrerede planlægnings- og regnskabssystemer gennemgået en kraftig 
udvikling. Anvendelsen af disse systemer sammen med omkostningsstyringsteknikker, såsom ABC, 
balanced scorecard mv., har skabt langt bedre muligheder for at opstille modeller for de fysiske 
processer og aktiviteter, som skaber omkostninger i forbindelse med design, produktion og 
markedsføring. Disse registreringssystemer har derfor gjort det meget lettere at opfylde de vidt 
forskellige behov for oplysninger. De større, integrerede systemer er imidlertid så komplekse, at 
opbygningen af et registreringssystem ikke blot kræver en forståelse af moderne 
regnskabssystemer, men også en omfattende viden om moderne produktionssystemer, -principper 
og -teknikker. 
 
Advanced Excel 
It og især Excel og VBA-programmering anvendes i vidt omfang i praksis af regnskabschefer og 
controllers. Mængden af tilgængelige data har oplevet kraftig vækst i mange virksomheder, delvist 
på grund af anvendelsen af ERP-systemer og data warehousing. Der er derfor brug for økonomer 
med evne til at udtrække de relevante data og foretage valide kvantitative analyser. Excel og Crystal 
Ball anvendes til forskellige beslutningstyper, især inden for økonomistyring, 
omkostningsberegning og forskellige typer lønsomhedsberegninger. Mange praktiske beslutninger 
er forbundet med risici og valg af forskellige slags sandsynlighedsfordelinger for de forskellige 
elementer i en model. VBA omfatter erklæring af variabler, anvendelsen af logiske begrænsninger 
og loops samt fejlretning.  
 
Strategy and Management Accounting  
I slutningen af 1980’erne blev traditionel økonomistyring kraftigt kritiseret for ikke at inddrage 
strategi og strategiske overvejelser. I dette fag bliver forskellige elementer af strategiudformning og 
strategisk økonomistyring diskuteret og analyseret. I denne sammenhæng er et af de vigtige 
elementer tilvejebringelse af information til udformning af organisationens strategi, til styring af 
strategiimplementering og dens betydning for økonomistyring. 
 
Accounting Information Systems 
Faget Accounting Information Systems giver dig et overblik over de forskellige typer 
administrationsprogrammer, deres opbygning, anvendelse, implementering og sikkerhed. I de 
senere år er brugen af it i virksomheders regnskabsafdelinger blevet mere og mere udbredt, og i dag  
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anvender størstedelen af alle virksomheder i en eller anden udstrækning it til regnskabs- og 
økonomistyringsformål. 
 
Nogle virksomheder anvender simple regnskabssystemer med ganske få funktioner, mens andre, 
typisk større virksomheder, har integreret deres regnskabssystemer i et større systemkompleks med 
moduler til f.eks. produktionsstyring, HR-administration og indkøb (ERP-systemer).  
 
Du kan læse mere om fagene i fagkataloget. 
 
På 2. semester er der seks liniefag: 
 
Planning and Budgeting 
Budgetlægning spiller en vigtig rolle i planlægningen og struktureringen af en organisations 
strategier. Budgetlægning er i en vis udstrækning integreret i alle økonomistyringsmodeller. 
Budgetlægning anvendes til at koordinere organisationens strategier og forretningsenheder. Det 
anvendes som et redskab til strukturering og udarbejdelse af retningslinjer for aktiviteter og 
derudover til allokering af ressourcer og ansvarsområder.  Budgetlægning gør det endvidere muligt 
for organisationen at følge op på planlagte aktiviteter og dermed illustrere de afvigelser, der måtte 
være i de opnåede resultater. Budgetlægning er tæt forbundet med performancemålinger og bidrager 
til at holde et klart fokus på organisationens strategiske mål.  
 
Management Control: Performance Management spiller en stadig vigtigere rolle i alle slags 
organisationer. Det er af afgørende betydning for en organisations resultater, at den har de rette 
performance management-modeller. Det kan imidlertid også have økonomiske og/eller sociale 
konsekvenser for den enkelte person, uanset hvor i organisationen vedkommende arbejder. Vi 
forventer, at controlleren og økonomichefen er involveret i alle ledelsens beslutningsfaser, ikke kun 
i en planlægningsrolle eller understøttende rolle, men også som udvikler af systemer og processer.  
 
International Financial Accounting I 
Efter at have deltaget i dette fag bør den studerende have en forståelse af og være i stand til, på 
mellemhøjt niveau, at anvende kravene til medtagelse af poster i den publicerede årsrapport.  
 
International Financial Accounting II 
Formålet med faget er at udvikle en forståelse af relevansen af regnskabsoplysninger for 
beslutningstagningsprocessen og regnskabers pålidelighed og kvalitet.  
 
Project Management with Accounting Perspectives  
Regnskabschefer og controllere er involveret i mange forskellige projekter, som har til formål at 
hjælpe virksomheden med at nå specifikke delmål i overensstemmelse med virksomhedens 
overordnede mål. En virksomhed vil i årenes løb skulle vælge imellem forskellige projekter og 
implementere og styre dem. I udvælgelses-, implementerings- og styringsprocesserne integreres 
regnskabsfremgangsmåder som f.eks. ABC (aktivitetsbaseret omkostningsstyring), target costing,  
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LCC (livscyklusomkostningsstyring) og lean accounting med holistiske modeller som balanced 
scorecard, ABM (aktivitetsbaseret ledelse) og Kaizen i projektmiljøet.  
 
Business Models  
Forretningsmodeller i det højteknologiske og forskningsorienterede innovationsmiljø – fra projekt 
til organisation. Formålet med faget er at give de studerende redskaber, der sætter dem i stand til at 
identificere en organisations aktuelle situation. På baggrund af denne identifikation bør de 
studerende kunne definere fremtidsorienterede løsninger med vækstmuligheder efter 
implementering af strategi- og rapporteringsværktøjer. Fagets teoretiske sigte er, at de studerende 
tilegner sig viden om og kompetencer inden for forskellige forretningsmodeller og 
rapporteringsværktøjer. De studerende vil derefter via en case opnå praktiske færdigheder i at 
analysere og evaluere en specifik organisations tilstand og fremtidsmuligheder ved hjælp af 
forretningsmodelbegreber.  
 
Du kan læse mere om fagene i fagkataloget på CampusNet. 
 
På 3. semester kan du tilmelde dig valgfag inden for dine interesseområder. Fagene kan enten tages 
på Handelshøjskolen i løbet af semestret, på ASB Summer University eller på et af vores mere end 
200 partneruniversiteter i udlandet. Du kan også deltage i praktikforløb i Danmark eller i udlandet.  
 
4. semester er afsat til kandidatafhandlingen. Du kan frit vælge emnet for din kandidatafhandling 
og på den måde koncentrere dig om og specialisere dig i et bestemt interesseområde. 
Kandidatafhandlingen kan udarbejdes individuelt eller med en medstuderende. Når 
kandidatafhandlingen er afleveret, skal den forsvares ved en mundtlig prøve med deltagelse af 
vejlederen og en ekstern censor.  
 
JOBPROFIL 
 
Vi oplever i dag en stigende decentralisering af styringen af virksomheders økonomi og 
økonomiske data, og det er derfor blevet endnu vigtigere for en controller at finde og behandle 
relevante oplysninger på en kvalificeret måde. Til mange jobprofiler kræves analytiske færdigheder, 
formidlingsevner og et godt kendskab til forskellige it-systemer, f.eks. Excel, SAP mv.    
 
Som kandidat kan du vælge mellem en lang række karrieremuligheder, bl.a.:  

• forskellige typer controller-stillinger, f.eks. forretningscontroller, projektcontroller, 
koncerncontroller eller global controller og økonomicontroller, både i den private og den 
offentlige sektor samt inden for nonprofitorganisationer   

• økonomichef eller økonomidirektør  
• konsulent eller rådgiver inden for forskellige områder – i danske såvel som internationale 

virksomheder  
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• intern controller  
• underviser eller  
• du ønsker måske at påbegynde et ph.d.-studium.  

 
Erhvervsøkonomisk Institut har sin egen Accounting Research Group-forskningsgruppe, og du har 
mulighed for at deltage i forskellige forskningsprojekter som studentermedhjælper eller 
forskningsassistent.  
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 1. semester   2. semester   3. semester  
Inst. Forudsætningsfag ECTS Inst. Liniefag ECTS Inst. Valgfag ECTS 
BS Foundations of Research 5 BS Management Control: 

Performance Management   
5  Valgfag/praktikophold/ 

Studieophold i udlandet/ 
Summer University 

30 

BS Cost Management: Concepts, 
Perspectives and Practices 

5 BS Business Models 5 

BS Production Planning and 
Control 

5 BS Project Management with 
Accounting Perspectives 

5 

BS Strategy and Management 
Accounting 

5 BS International Financial 
Accounting  I 

5  

BS Advanced Excel 5 BS International  Financial 
Accounting II 

5  

BS Accounting Information 
Systems 

5 BS Planning and Budgeting 5  

 
Koordinator: Morten Jacobsen, Erhvervsøkonomisk Institut. 
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MARKETING 
 
Markedsføring er uundværligt, når den øverste ledelse skal træffe valg i forhold til de markeder, der 
betjenes, konkurrenter og forretningsporteføljer. Med de nylige tendenser i retning af ubegrænset 
tilgængelighed af markedsdata, markedsglobalisering og spredning af markedsføringsterminologi til 
andre forretningsfunktioner og ikke-forretningsorganisationer har markedsføring udviklet sig til en 
altomfattende ledelsesfilosofi. Begreber såsom segmentering, markedsundersøgelser, branding og 
brugerdrevet innovation, der udspringer af markedsføring, anvendes i daglig tale, men ofte uden 
tilstrækkelig forståelse af forudsætninger, konsekvenser og potentiale. 
 
Denne udvikling øger behovet for marketingpersonale med analytiske og formidlingsmæssige 
færdigheder, samarbejdsevne samt kulturelle færdigheder og evnen til at argumentere 
overbevisende. Som marketingstuderende på Handelshøjskolen får du mulighed for at tilegne dig og 
udvikle disse kompetencer på højeste faglige niveau.  
 
Med en kandidatgrad i marketing har du ret til at anvende den danske titel: 

• Cand.merc. − Marketing 
 

Og/eller den engelske titel: 
• Master of Science (MSc) in Economics and Business Administration − Marketing 

 
KOMPETENCER 
  
På cand.merc.-linjen i marketing på Handelshøjskolen lærer de studerende at anvende de sidste nye 
metoder inden for hvert af følgende markedsføringspolitikområder: innovation, styring af 
salgskanaler, produkt-/markedsudvælgelse, prissætning og overskudsplanlægning, markedsresearch, 
styring af kunderelationer (CRM) og kommunikation. Der undervises i disse områder i individuelle 
fag, og de integreres i et fag, der bygger oven på disse, nemlig faget Marketing Management and 
Strategy. 
 
Mere specifikt giver uddannelsen de studerende analytiske kompetencer i relation til: Identifikation 
og valg af målkunder, leverandører og konkurrenter, udformning og valg af passende 
markedsundersøgelser og -modeller og udvikling af markedsføringsplaner, der omfatter de mest 
komplekse problemstillinger inden for de nuværende markedstendenser. 
 
Med hensyn til formidlingsmæssige færdigheder og samarbejdsevne samt kulturelle færdigheder og 
evnen til at argumentere overbevisende sætter Handelshøjskolens uddannelse i marketing de 
studerende i stand til at udvikle, præsentere, planlægge, anbefale og evaluere 
markedsføringsscenarier og -strategier for nationale og globale virksomhedsorganisationer og ikke-
forretningsorganisationer. 
Uddannelsen i marketing forbereder derfor de studerende til en lang række lederjob i både den 
private og den offentlige sektor, herunder konsulentvirksomhed, entrepreneurial management, 
innovation management og communication management, som alle oplever stor efterspørgsel. 
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OPBYGNING 
 
På 1. semester giver fire forudsætningsfag de studerende stor indsigt i de samfundsvidenskabelige 
teorier, der er afgørende for at kunne forstå, definere og løse problemstillinger inden for 
markedsføring.  
 
Faget Research Methods giver de studerende en række redskaber og modeller, som er vigtige i 
forbindelse med udformning og evaluering af empiriske undersøgelser, der kan understøtte 
beslutninger inden for markedsføringspolitikområderne. Faget dækker de vigtigste 
forskningsopgaver og -metoder, herunder udformning af spørgeskemaer, skalering, 
observationsmetoder, responsmodeller og valgmodeller.  
 
Fagene Industrial Economics og Economics of Strategy omfatter vigtige teorier om corporate og 
industry performance. Fagene er inddelt i to separate, men tæt forbundne dele. I første del er der 
fokus på industri- og markedsstrukturer. Der ses nærmere på forholdet mellem strukturelle 
kendetegn og virksomhedsadfærd samt betydningen af konkurrencepolitik. I anden del uddybes 
virksomhedernes art og omfanget af deres aktiviteter i et økonomisk perspektiv. Denne del er 
primært opbygget omkring transaktionsomkostningsøkonomi, principal-agent-teorien og det 
ressourcebaserede syn på virksomheden. 
 
Faget Economic Psychology behandler de grundlæggende aspekter af menneskers adfærd i 
økonomiske sammenhænge, set ud fra et samfundsmæssigt erkendelsesperspektiv samt ud fra et 
vurderings- og beslutningstagningsperspektiv. I faget anvendes grundlæggende teorier og metoder 
på de vigtigste områder inden for forbrugerpolitik, herunder forbrugeradfærd, marketing 
management, prissætning, kommunikation, innovation og relationship marketing. 
 
2. semester indeholder følgende seks liniefag: 
 
I faget Marketing Communication får de studerende de nødvendige færdigheder til at udforme, 
analysere og evaluere forskellige kommunikationsstrategier. I faget er der fokus på 
kampagneplanlægning og -implementering, herunder opstilling af mål, udformning af budskab, 
mediestrategi og evaluering af effekten på forskellige markedstyper. Faget giver endvidere de 
studerende indsigt i grundlæggende markedskommunikation som f.eks. e-marketing, branding og 
PR. 
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I faget Pricing strategy uddybes de sociokognitive og økonomiske faktorer, der skal tages i 
betragtning i forbindelse med prisfastsættelse. Der udvikles analysemetoder, som giver de 
studerende de nødvendige redskaber til at træffe strategiske og taktiske beslutning om 
prisfastsættelse. 
 
I faget Innovation Management er der fokus på beslutninger om nye produkter/ydelser og 
udviklingsprocesser. Faget dækker også områder som f.eks., hvilken rolle nye produkter spiller 
inden for markedsføring og ledelse, grundlæggende produktpolitikbegreber og afprøvning, styring 
og lancering af nye produkter. 
 
I faget Managing Marketing Channels and Networks præsenteres de begreber og analyseværktøjer, 
der er nødvendige for at styre distributionskanaler. Kanalerne betragtes både som et system, der 
tilfører værdi, og et tværgående organisatorisk meningsdannelsessystem. 
 
Faget Customer Relationship Management giver de studerende indsigt i det teoretiske og 
begrebsmæssige grundlag for CRM, indsigt i, hvordan CRM kan forbedre en organisations 
resultater, samt indsigt i, hvilken rolle måling og styring af kundetilfredshed, kundeloyalitet og 
kunderentabilitet spiller. 
 
I faget Marketing Management and Strategy er der fokus på marketing management ud fra et 
strategisk perspektiv, som knytter alle de politikområder, der er behandlet i de forudgående fag, 
sammen med beslutningstagning på øverste ledelsesniveau. 
 
På 3. semester udbydes en række forskellige aktiviteter inden for de studerendes interessesfære. 
Først og fremmest kan de studerende vælge blandt de valgfag, der udbydes af Handelshøjskolen i 
løbet af 3. semester og/eller som en del af ASB Summer University. Desuden kan de studerende 
søge om godkendelse af fag, der udbydes af andre fakulteter på Aarhus Universitet eller andre 
universiteter. 
 
Anbefalede valgfag: Applied Business Development, Consumer Affairs Management, Social 
Marketing, Market-oriented Strategy, New Product Development Clinic or Internship. 
 
Endelig kan de studerende vælge at tilbringe 3. semester i udlandet på et af Handelshøjskolens 200 
partneruniversiteter eller tage et praktikophold i Danmark eller udlandet som led i studiet. 
 
4. semester er afsat til at skrive en kandidatafhandling om et emne inden for markedsføring. For 
flertallet af de studerende er dette den mest spændende og krævende del af Marketing-studiet, da det 
er her, at de demonstrerer deres evne til at uddybe og anvende den viden og de kompetencer, de har 
opnået på studiet. 
 
Det teoretiske og metodemæssige grundlag for kandidatafhandlingen er hele studiets pensum, men 
det vil ofte være hensigtsmæssigt at anvende teorier og modeller fra beslægtede områder. De 
studerende forventes at formulere og perfektionere deres emne, det være sig i form af et projekt for  
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en offentlig myndighed, en virksomhed eller en organisation, eller en aktuel udvikling inden for 
markedsføringsområdet eller en teoretisk diskussion, der er relevant for dette. Vejlederen skal dog 
godkende emnet. Du kan frit vælge vejleder blandt alle undervisere på Marketing-studiet. Såfremt 
du ønsker en vejleder fra et andet institut på Handelshøjskolen, skal dette godkendes af Institut for 
Marketing og Statistik. 
 
Den studerende skal demonstrere dygtighed i at implementere en proces, hvor målet f.eks. er at 
skabe en forbedret beslutningstagningsplatform i en virksomhed eller organisation eller at bidrage 
til teoretiske eller metodemæssige udviklinger inden for markedsføring. 
 
YDERLIGERE OPLYSNINGER 
Vil du vide mere om Marketing-studiet, er du velkommen til at kontakte Tino Bech-Larsen 
tib@asb.dk eller Birgitte Steffensen bst@asb.dk. Institut for Marketing og Statistik, Haslegaardsvej 
10, 8210 Århus V. 
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1. semester   2. semester   3. semester  

Inst. Forudsætningsfag ECTS Inst. Liniefag ECTS Inst. Valgfag ECTS 
MS Research Methods 10 MS Marketing Communication 

 
5  Valgfag/praktikophold/ 

Studieophold i udlandet/
Summer University 

30 

ØKON Industrial Economics  5 MS Pricing Strategy 
 

5 

MS Economic Psychology 
 

10 MS Innovation Management 5 

ØKON Economics of Strategy 5 MS Managing Marketing Channels 
and Networks 

5  

 MS Customer Relationship 
Management 

5 

MS Marketing Management and 
Strategy 

5 
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INFORMATIK 
 
Cand.merc.-studiet i informatik er en kandidatuddannelse med glimrende karrieremuligheder. I løbet af 
et udfordrende og spændende studium opnår du faglige kvalifikationer, der sætter dig i stand til at spille 
en central rolle i en moderne organisation og virksomhed. 
 
Du bliver i stand til aktivt at deltage i styringen af informationsressourcer og informationsteknologi (it). 
Du lærer, hvordan it kan anvendes til at gøre virksomheder og deres ydelser og produkter mere 
attraktive og konkurrencedygtige. Du lærer, hvordan man udarbejder og styrer nye it-systemer, som 
understøtter en virksomheds mål og strategier. Du bliver i stand til at deltage i strategisk planlægning, at 
formulere krav til nye it-systemer og at implementere sådanne systemer i virksomheder og 
organisationer. 
 
Man skal kunne udføre multifaglige funktioner for at arbejde med it og information. 
Kandidatuddannelsen i informatik forbereder dig til dette ved at fokusere på en tæt dialog og kontakt 
mellem studerende og undervisere og ved at integrere projektarbejde og samarbejde som redskaber i 
læringsprocessen. 
 
Med en kandidatgrad i informatik har du ret til at anvende den danske titel: 

• Cand.merc. − Informatik 
 

Og/eller den engelske titel: 
• Master of Science (MSc) in Economics and Business Administration − Information 

Management 
 
OPBYGNING 
 
Forudsætningsfag på 1. semester: 
 
Introduction to Information Systems Management 
Formålet med dette fag er at udsætte de studerende for de ledelsesmæssige udfordringer, der opstår 
ved anvendelse af informations- og kommunikationsteknologier i organisationer. Til dette formål 
benyttes der i faget en række handlingsbaserede læringsværktøjer, der ansporer de studerende til at 
finde deres egen tilgang til at udnytte informations- og kommunikationsteknologi i deres 
lederkarriere. 
 
Organizational Theory  
I faget Organizational Theory vises det, hvordan forskellige teorier og modeller inden for 
organisationssociologi og personlighedspsykologi både alene og kombineret kan udgøre en 
hensigtsmæssig tilgang til at skabe en forståelse af organisationer, både af deres struktur og adfærd. 
 
Advanced Topics in IS Development and Implementation     
I faget lærer de studerende om de forretningsrelaterede aspekter ved udvikling og implementering 
af informationssystemer (IS). De studerende præsenteres for en række metoder og teknikker, de kan  
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anvende til at forstå, planlægge og udføre de processer, hvor informationssystemer udvikles, 
implementeres, evalueres og modificeres. 
 
IS Research and Practice 
I dette fag introducerer vi tre perspektiver, det positivistiske, det fortolkende og det kritiske, og 
deres bagvedliggende antagelser om generering af videnskabelig viden og dens indflydelse på vores 
liv. Vi lægger vægt på relevansen af disse perspektiver når vi foretager research i 
informationssystemer og/eller beskæftiger os med ledelsesmæssige problemstillinger fra det 
virkelige liv i forhold til informationssystemer. Faget tilskynder til kritisk tænkning, der 
introduceres akademisk argumentation og undervises i forskellige problemløsningsstrategier. Faget 
forbereder endvidere de studerende til at kunne arbejde effektivt efter endt uddannelse. 
 
Liniefag på 2. semester: 
 
Project Management 
Formålet med dette fag er at give de studerende viden om centrale emner inden for projektarbejde. 
Faget er inddelt i to logiske dele: I første del er fokus på grundlæggende værktøjer og metoder, 
mens anden del beskæftiger sig med mere ”bløde emner” (projektorganisation, implementering af 
teambuilding, konflikthåndtering mv.). 
 
IS Enterprise Architecture 
I dette fag introduceres de studerende for strategiske og teknologiske aspekter af Enterprise 
Architecture. Formålet med faget er at sætte de studerende i stand til at deltage i udviklingen og 
implementeringen af Enterprise Architecture. Faget IS Enterprise Architecture giver de studerende 
et langsigtet overblik over en virksomheds processer, systemer og teknologier, som gør, at der med 
det enkelte informationssystemprojekt opbygges kompetencer og ikke kun dækkes umiddelbare 
behov. Udvikling af IS-arkitekturer for virksomheder spiller en central rolle med hensyn til at 
forbedre en virksomheds performance via it. 
 
IS Strategy and Management 
Formålet med dette fag er at give de studerende en forståelse af strategisk ledelse i forhold til 
informationssystemer og vise, hvordan it-ressourcer kan styres i organisationer til at skabe 
forretningsmuligheder og -fordele. Anvendelsen af informationsteknologi og ERP-systemer bliver 
mere og mere udbredt i organisationer, og organisationerne betragter IS- og it-ressourcer som 
strategiske ressourcer. Det er vigtigt for organisationer at planlægge og implementere IS- og it-
ressourcerne på en sådan måde, at de understøtter virksomhedens strategi.  
 
På tredje semester kan du tilmelde dig valgfag inden for dine interesseområder. 
 
På kandidatuddannelsen i informatik udbydes et valgfag: 

• Management Flight Simulators – i efterårssemestret 
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Andre valgfag kan enten tages på Handelshøjskolen i løbet af semestret, på ASB Summer University 
eller på et af vores partneruniversiteter i udlandet.     
 
JOBPROFIL 
 
Cand.merc.-linjen i informatik åbner for en lang række jobmuligheder og giver dig kompetencer til 
at bestride stillinger som f.eks.:  

• Leder af en virksomheds it-funktioner 
• Ansvarlig for forretningsinnovation og -udvikling via it 
• Konsulent for og i virksomheder 
• Leder af forretningsprojekter, der kombinerer f.eks. logistik, salg og økonomi med it. 
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1. semester   2. semester   3. semester  

Inst. Forudsætningsfag 
 

ECTS Inst. Liniefag ECTS Inst. Valgfag ECTS 

MAN Introduction to Information 
Systems Management 

5 MAN Project Management 10  Valgfag/praktikophold/ 
Studieophold i udlandet/
Summer University 

30 

MAN Organizational Theory 
 

10 MAN IS Enterprise Architecture 10 

MAN IS Research and Practise  
 

5 MAN 
IS Strategy and Management 

10 

MAN Advanced Topics in IS 
Development and 
Implementation 

10     
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INNOVATION MANAGEMENT 
 

Innovation er blevet et must ikke blot for de fleste danske virksomheder, men i stigende grad også 
for den offentlige sektor. Kompetencer inden for innovation management fremhæves derfor af både 
administrerende direktører og regeringer som nogle af de vigtigste kompetencer i dag. 
 
Uddannelsen er rettet mod at opfylde dette stigende behov i den private og den offentlige og 
fungerer samtidig som en forbindelse mellem teknologistyring og virksomhedsledelse.  
Institut for Marketing og Statistik medvirker til at opfylde behovet for veluddannede kandidater 
inden for dette område ved at udbyde en kandidatuddannelse i innovation management.  
 
Uddannelsen giver de studerende en generel baggrundsviden om innovation management, herunder  

• styring af innovation fra opfindelse til kommercialisering 
• innovationsstrategier, -strukturer, og -kulturer 
• åben og brugerdrevet innovation 
• styring af immaterialrettigheder 
• iværksættervirksomhed 

 
Uddannelsen er en enestående lejlighed til at opleve alle de udfordringer, der er forbundet med 
udviklingen af et nyt produkt, og til at kunne se både de teknologiske argumenter og 
virksomhedsledelsens argumenter. Der er empirisk baseret bred enighed om, at en sådan gensidig 
forståelse er en afgørende forudsætning for vellykket samarbejde mellem F&U-afdelingen og 
marketingafdelingen og i sidste ende for vellykket innovation. Formålet med uddannelsen er derfor 
at øge de studerendes forståelse af strategier, strukturer, processer, medarbejdere og kulturer for at 
udvikle vellykkede innovative produkter og dermed deres viden om, hvordan organisationers 
innovationsevne kan forbedres. 
 
Studiets pensum er udarbejdet af professor Christopher Lettl og hans Innovation Management 
Group på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. 
Fremtrædende undervisere inden for innovation management og entrepreneurship vil blive inviteret 
som gæsteprofessorer til at undervise på uddannelsen. 
 
Med en kandidatgrad i innovation management har du ret til at anvende den danske titel: 

• Cand.merc. − Innovation Management 
 

Og/eller den engelske titel: 
• Master of Science (MSc) in Economics and Business Administration − Innovation 

Management 
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OPBYGNING 
 
Forudsætningsfag på 1. semester: 
 
Research Methods (10 ECTS) 
Læringsmålet for dette fag er at sætte de studerende i stand til at udføre valid og pålidelig empirisk 
business research. De studerende lærer at formulere researchspørgsmål og at identificere en 
passende researchplan og -metode til en given række researchspørgsmål. Dette indbefatter metoder 
til at definere analyse og prøve samt metoder til indsamling, analyse og fortolkning af data. De 
studerende stifter bekendtskab med alle faser af business research. Undervisningen er en 
kombination af forelæsninger og cases, der illustrerer problemstillingerne og metoder i de enkelte 
researchprocesser. 
 
Entrepreneurship: planning to realize opportunities (5 ECTS) 
Faget har til formål at sætte de studerende i stand til at udvikle en iværksættertankegang og -adfærd 
og til at forstå den vidt forskellige tankegang hos iværksættere og ledere i forbindelse med 
udvikling af en forretningsplan. De studerende lærer at forstå, anerkende og se fordele og ulemper 
ved forskellige tilgange til udviklingen af en levedygtig forretningsidé, og de introduceres for 
metoder til planlægning, udvikling og evaluering af forretningsidéer. De studerende lærer om 
markedsføring og skal forsøge at sælge deres idé til udvalgte interessenter såsom iværksættere, 
”business angels”, venturekapitalister, banker og forskere. 
 
New Product Development Clinic (15 ECTS) 
Læringsmålet er at sætte de studerende i stand til at forstå og udføre de vigtige opgaver i forbindelse 
med udviklingen af et nyt produkt fra idégenerering til kommercialisering. Faget tager 
udgangspunkt i et konkret udviklingsproblem. De studerende genererer idéer til løsning af dette 
problem og afprøver derefter konceptet, udvikler prototypen, udfører markedsevaluering og 
aktiviteter før selve produktlanceringen. De studerende får således et praktisk kendskab til alle de 
udfordringer, der er forbundet med udvikling af et nyt produkt. Undervisning er projektbaseret. 
 
Liniefag på 2. semester: 
 
Managing Intellectual Property (10 ECTS) 
Formålet med dette fag er, at de studerende lærer, hvordan immaterialrettigheder, især patenter, kan 
anvendes som værktøjer til teknologiudvikling. En kort introduktion til historien og teorien bag 
patenter efterfølges af en undersøgelse af brugen af patenter som værktøjer til teknologiudvikling. 
Der benyttes selvbiografiske fortællinger til at illustrere, hvordan organisationer kan udnytte 
eneretten til at styre udviklingen. Det vil også blive kigget nærmere på beviserne til støtte for 
teorien om, at patenter på betydningsfulde opfindelser anvendes til at styre og blokere for 
innovation i nedstrømsretning. Et af fagets andre emner er antitrust-patentet, det såkaldte 
”interface” og nylige ændringer af praksis til fordel for patenter i USA. Undervisningen er en 
kombination af forelæsninger, cases og diskussioner. 
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Innovation within the Firm (10 ECTS) 
Formålet med dette fag er at de studerende lærer at betragte innovation i et organisationsinternt 
perspektiv og i en organisationsintern sammenhæng. Dette indbefatter udformning af og beslutning 
om innovationsstrategier, organisatoriske strukturer og opbygninger med henblik på innovation, 
kreativitet og performance i innovationsteams, samarbejde mellem F&U og marketing i forbindelse 
med udvikling af et nyt produkt, personer, der kæmper for og fremmer innovation (”champions” og 
”promotors”), ledelse af radikal innovation og måling af innovationsperformance. Undervisningen 
er en kombination af forelæsninger, cases og diskussioner. 
 
Open and User-Driven Innovation (10 ECTS) 
Nye produkters og ydelsers kortere levetid og øgede teknologiske kompleksitet tvinger 
organisationer til i stigende grad at åbne deres innovationsprocesser for eksterne innovationskilder. 
Læringsmålet med dette fag er derfor at sætte de studerende i stand til at forstå, hvilke relevante 
innovationskilder der findes uden for organisationen, og hvordan den systematisk kan udnytte disse 
eksterne kilder til udvikling af nye produkter og til at forbedre organisationens innovationsevne. 
Faget omfatter nye former for åben og distribueret innovation. I faget er der særlig fokus på 
brugerdrevet innovation, herunder markedsfokus i forbindelse med udviklingen af et nyt produkt, 
”lead user”-innovation, brugerfællesskaber og ”user toolkits”. Undervisningen er en kombination af 
forelæsninger, cases og diskussioner. 
 
På 3. semester anbefaler vi følgende valgfag: 

•  Applied Business Development (20 ECTS) 
 
 
YDERLIGERE OPLYSNINGER 
Vil du vide mere om Innovation Management-studiet, er du velkommen til at kontakte Christopher 
Lettl (lettl@asb.dk) eller Birgitte Steffensen (bst@asb.dk). Institut for Marketing og Statistik, 
Haslegaardsvej 10, 8210 Århus V. 
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1. semester   2. semester   3. semester  

Inst. Forudsætningsfag 
 

ECTS Inst. Liniefag ECTS Inst. Valgfag ECTS 

MS Research Methods 
 

10 MAN Managing Intellectual Property 10  Valgfag/praktikophold/ 
Studieophold i udlandet/
Summer University 

30 

MS Entrepreneurship: Planning 
to realize opportunities 

5 MAN Innovation within the Firm 10 

MAN New Product Development 
Clinic 

15 MAN Open and User-Driven 
Innovation 

10 
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INTERNATIONAL BUSINESS 
 
Internationalisering er en stor drivkraft i den moderne forretningsverden, hvad angår både sourcing 
og salg. Der findes en lang række tilgængelige globaliseringsformer – fra simpel eksport til 
udenlandske investeringer eller deltagelse i grænseoverskridende netværk. Cand.merc.-studiet i 
International Business (IB) omhandler globaliseringens udfordringer, og hvordan disse kan 
imødegås. Nøglekoncepterne er forretningsudvikling og styring af udenlandske aktiviteter. 
 
Internationalisering kan antage mange former såsom direkte eksport af produkter, salg via 
datterselskaber eller deltagelse i internationale strategiske alliancer. Derudover er sourcing af 
indkøb ofte genstand for en høj grad af internationalisering. I de fleste tilfælde ændrer mønsteret for 
internationale aktiviteter sig over tid. Internationale virksomheder er derfor afhængige af 
medarbejdere, der både besidder stor faglig ekspertise og frem for alt forstår virksomhedens 
internationaliseringsproces i dybden. 
 
Som medarbejder i en internationalt orienteret virksomhed skal du kunne foretage en 
markedsanalyse. Du skal også kunne foretage en cost-benefit analyse af en eventuel 
markedsekspansion. Du skal kunne planlægge og forestå implementering af FDI, hvad enten 
investeringen i udlandet foretages som en nyetablering eller som et virksomhedsopkøb.  
 
Det er ikke kun i etableringsfasen, det internationale aspekt træder frem, men i hele den daglige 
drift af datterselskaber. Ledelse og styring af datterselskaber i udlandet er derfor et område, du som 
ansat i en international virksomhed nødvendigvis må beherske.  
 
Det omfatter såvel international strategisk planlægning og human ressource management samt 
præstationsevaluering af udenlandske datterselskaber. Alt sammen under behørig hensyntagen til 
mulige kulturelle implikationer.  
 
Med en kandidatgrad i International Business har du ret til at anvende den danske titel: 

• Cand.merc. − International Business 
 

Og/eller den engelske titel: 
• Master of Science (MSc) in Economics and Business Administration − International 

Business 
 
KOMPETENCER 
 
Studerende på kandidatstudiet i International Business opnår kompetencer, som er relevante for 
virksomheder med en international profil eller nationale eller internationale organisationer.  
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Mere specifikt opnår de studerende analytiske kompetencer i relation til: 
 
• analyse og forståelse af de kræfter, der driver internationaliseringen  
• håndtering af komplekse faglige problemer i relation til virksomhedens 

internationaliseringsproces 
• tværgående aktiviteter såsom in- eller outsourcing og internationale alliancer 
• problemløsning i et internationalt miljø 
• fortolkning af forskellige forretningsmiljøer 
 
Resultatet af analyserne fører til det næste trin, som omfatter implementeringen. Dette giver de 
studerende en række innovative kompetencer i relation til: 
 
• tilpasning af internationaliseringsfaktorer til virksomhedens strategi og drift 
• styring og ledelse af en multinational virksomhed 
• planlægning og implementering af tværkulturelle aktiviteter 
 
I nogle situationer, især i relation til den afsluttende kandidatafhandling, skal de studerende selv 
kunne identificere relevant information. Dette giver navigationskompetencer i relation til 
 
• at kunne søge efter og udvælge relevante informationskilder i internationale videnskabelige 

tidsskrifter, fagtidsskrifter eller via personlige kontakter 
• at kunne overføre viden fra en kontekst til en anden 
• at kunne forstå mulighederne og begrænsningerne i den valgte information 
 
De nævnte kompetencer tager udgangspunkt i en undervisningsfilosofi, som lægger vægt på 
teoretisk og metodisk uddannelse kombineret med casemetoden. Denne undervisningsfilosofi har en 
afledt effekt, da den giver de studerende en række kommunikationskompetencer, eftersom de 
studerende gennem alle fire semestre regelmæssigt vil skulle fremlægge og diskutere resultaterne af 
deres arbejde i rapporter samt i mundtlige præsentationer. Da uddannelsen omfatter gruppearbejde 
samt individuelt arbejde, opnår de studerende desuden en række samarbejds- og 
selvledelseskompetencer. Eftersom undervisningen foregår i et internationalt miljø med studerende 
fra flere lande, opnår den studerende også en række kulturelle kompetencer. 
 
OPBYGNING 
 
Forudsætningsfagene på 1. semester behandler emner, der som navnet angiver, giver de studerende 
de grundlæggende forudsætninger for de efterfølgende fag: 
 
• Faget Emergence of Global Enterprises tager udgangspunkt i, at en global virksomhed er 

kendetegnet ved at være mere end blot en virksomhed. Derfor er aktiviteterne midlertidige og 
konfigureres og omkonfigureres løbende i værdiskabende netværk for at kunne virke på eller 
udvikle nye markeder. Formålet med faget er at give de studerende en grundlæggende forståelse 
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af de forskellige teoretiske perspektiver for internationalisering af virksomheder med henblik på 
at kunne forstå de eksterne og interne drivkræfter samt emergent og planlægningsorienteret 
beslutningstagning, der er forbundet med den teoretiske baggrund for globale virksomheders 
opståen, driften af en global virksomhed og globale forretningsmodeller. 

• Industrial Economics tager i sin analyse udgangspunkt i industrien. Faget giver en ramme for at 
forstå industrisektorens gensidige forbundethed, virksomhedsadfærd og performance. 

• Competition in Global Industries giver de studerende den teoretiske ramme for at kunne 
analysere og vurdere industriel performance. Faget anlægger endvidere et langsigtet perspektiv 
på de drivkræfter, som er bestemmende for den industrielle dynamik. 

• Applied Business Research Methods fokuserer på opbygning af kvalificeret og underbygget 
viden, som opfylder videnskabelige kvalitetskriterier. Dette er en afgørende forudsætning for 
enhver kandidat i erhvervsøkonomi, som ønsker at træffe velbegrundede beslutninger. Faget 
introducerer en række forskellige researchdesign, som kan med fordel kan anvendes til research 
i organisation og management og relaterede områder. Første del fokuserer på filosofiske 
problemstillinger i forhold til opbygningen af gyldig viden. Anden del fokuserer på teknikker til 
dataindsamling og -analyse. Disse teknikker omfatter kvantitative såvel som kvalitative 
fremgangsmåder.  

 
Liniefagene på 2. semester går dybere ned i emnerne for de fire kerneområder for personer, der er 
involveret i international business: 
 
• Organizing and Managing the Multinational Corporation (MNC) fokuserer på de særlige 

organisations- og ledelsesspecifikke problemstillinger og udfordringer, som moderne 
internationale selskaber møder i den globale konkurrencesituation, nye markeder, ændringer i 
den internationale arbejdsfordeling m.v. For at forblive konkurrencedygtig globalt skal det 
multinationale selskab fokusere alle sine ressourcer på viden- og forretningsopbygning. 
Samtidig skal det multinationale selskab fremme innovation, læring, effektivitet osv. via sit 
netværk af nationale datterselskaber og strategiske samarbejdspartnere. 

• Global Sourcing Strategies omhandler de strategiske aspekter af sourcing inden for moderne 
globalisering, de indledende sourcingbeslutninger, sourcingformer, styring og udvikling af 
sourcingaktiviteter, samt hvordan disse aktiviteter påvirker en virksomheds overordnede 
internationale udvikling.  

• Intercultural Competence behandler kulturforskelles betydning for virksomhedens 
internationale aktiviteter og relaterede ledelsesmæssige problemer. 

• Human Resource Management and Development giver de studerende en grundlæggende 
teoretisk og praktisk indsigt i og forståelse af Human Resource Management (HRM) – det 
dynamiske samspil mellem menneske, arbejde og organisation. Med faget tilstræbes, at de 
studerende opøver deres evne til at identificere og forstå forskellige HRM-problemstillinger og  
-dilemmaer inden for området samt inden for forskellige organisationsformer. Faget berører 
også international HRM. 
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INTERNATIONAL BUSINESS  
 
På 3. semester kan du tilmelde dig valgfag inden for dine interesseområder, eftersom en 
”valgfagsblok” udgør i alt 30 ECTS af cand.merc.-studiet. Valgfagene kan imidlertid frit fordeles på 
semestrene, således at antallet af ECTS-point pr. semester kan variere. 
 
Valgfagene kan frit vælges mellem de fag, som Handelshøjskolen udbyder. Ud over de fag, som 
udbydes som valgfag, kan de studerende også vælge forudsætningsfag og liniefag fra andre 
cand.merc.-linjer. 
 
Hvis du har luft i dit studie, kan du også erhverve ECTS-point ved at deltage i ASB Summer 
University, hvor undervisningen er gratis for ASB-studerende.  
 
Ud over de fag, som ASB udbyder, kan de studerende tilmelde sig fag fra andre danske eller 
udenlandske uddannelsesinstitutioner. Det er en betingelse for at opnå ECTS-point, at uddannelsen 
godkendes af Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn.  
 
En anden mulighed er et praktikophold i en privat virksomhed, en international organisation eller en 
offentlig institution i Danmark eller i udlandet. For at praktikopholdet kan udgøre en del af 
kandidatuddannelsens valgfagsblok, er det en betingelse, at vejleder har forhåndsgodkendt 
praktikopholdet. Efter forhåndsgodkendelse kan praktikopholdet indgå i cand.merc.-studiet som en 
del af valgfagsblokken med enten 10 eller 15 ECTS-point. Et praktikforløb må tidligst påbegyndes 
efter de to første semestre.  
 
Uanset hvad du vælger for 3. semester, anbefaler instituttet kraftigt, at du har din afsluttende 
kandidatafhandling i tankerne, når du vælger dine studieaktiviteter. Dette giver dig den bedst 
mulige faglige baggrund for dit arbejde med kandidatafhandlingen. 
 
4. semester er afsat til kandidatafhandlingen. Du kan frit vælge emnet for din kandidatafhandling 
og på den måde koncentrere dig om og specialisere dig i et bestemt interesseområde. Formålet med 
kandidatafhandlingen er at give den studerende lejlighed til at demonstrere en selvstændig evne til 
bl.a. problemformulering, analyse, metodeanvendelse, kritisk vurdering og resultatfremlægning. 
Kandidatafhandlingen kan udarbejdes individuelt eller med en medstuderende. Når 
kandidatafhandlingen er afleveret, skal den forsvares ved en mundtlig prøve med deltagelse af 
vejlederen og en ekstern censor.  
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INTERNATIONAL BUSINESS  
 
JOBPROFIL 
Uddannelsen sigter mod, at du kan tage del i beslutningsprocesserne i en virksomhed med et 
omfattende internationalt engagement eller en offentlig institution. Der er her flere karriereveje: 
• Danske og internationale erhvervsvirksomheder, hvor ansættelse kan ske i såvel hovedkvarteret 

som i udenlandske afdelinger. Oftest starter karrieren i et analytikerjob, hvilket kan føre dig 
videre til en ledende post såsom leder af specifikke aktiviteter. 

• Udenrigsministeriet, herunder som medarbejder i ambassader, generalkonsulater og andre 
internationale repræsentationer. Ofte starter karrieren her og fortsættes i handelsafdelingerne, og 
slutmålet vil være ambassadørposter. 

• Internationale servicevirksomheder, der tilbyder konsulenttjenester til virksomheder, der 
mangler den nødvendige kompetence inden for bl.a. udarbejdelse af internationale 
markedsanalyser, planlægning og implementering af FDI, enten som nyetableringer og/eller 
virksomhedsopkøb etc. 
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INTERNATIONAL BUSINESS 
 
 
 

1. semester   2. semester   3. semester  

Inst. Forudsætningsfag ECTS Inst. Liniefag ECTS Inst. Valgfag ECTS 
MAN The Emergence of Global 

Enterprises 
10 MAN Organizing and Managing the 

Multinational Corporation 
10  Valgfag/praktikophol

d/ 
Studieophold i 
udlandet/ 
Summer University 

30 

MAN 
 

Applied Business Research 
Methods 

10 MAN Global Sourcing Strategies 5 

NAT Industrial Economics 
 

5 MAN Intercultural Competence 5 

MAN Competition in Global Industries 5 MAN Human Resource Management 
and Development 

10  

 



 64

INTERNATIONAL ECONOMIC CONSULTING 
 
Hvad er de samlede omkostninger og fordele ved at opføre en ny lufthavn i Berlin? Bør 
landmænd i Bangladesh modtage direkte økonomisk støtte eller blot prisgarantier? Hvor 
mange parkeringspladser vil København få brug for i 2012? Hvordan kan CO2-kvoterne 
prissættes og fordeles effektivt på et marked? Hvilke gasledninger skal bygges for at sikre 
EU’s fremtidige gasforsyning?   
 
Disse og mange øvrige problemstillinger, deres stadig større kompleksitet, deres position i 
grænseområdet mellem økonomi og management samt deres placering i internationale 
sammenhænge har medført et stadigt stigende behov for ydelser inden for International 
Economic Consulting. Store multinationale selskaber, regionale og nationale politikere, 
internationale organisationer (som f.eks. Verdensbanken, EU og OECD) og et stigende antal 
non-profit interessegrupper kræver velfunderede økonomiske analyser og såkaldte feasibility-
studier af en lang række problemstillinger og industrisektorer.     
 
Med en kandidatgrad i International Economic Consulting har du ret til at anvende den danske 
titel: 

• Cand.merc. ─ International Economic Consulting 
 

Og/eller den engelske titel: 
• Master of Science (MSc) in Economics and Business Administration − International 

Economic Consulting 
 
OPBYGNING 
 
Forudsætningsfag på 1. semester: 
 
Introductory Methods in Economic Consulting.  
Dette fag giver en introduktion af de bredest anvendelige kvantitative metoder med særlig 
fokus på deres relevans for politiske analyser. Formålet med faget er at introducere og 
anvende relativt simple metoder og modeller, som kan anvendes til økonometriske analyser af 
empiriske spørgsmål, som uvægerligt opstår i forbindelse med projektevalueringer. Ved at 
løse relevante praktiske øvelser og problemer gør metoderne i dette fag de studerende i stand 
til at foretage en økonometrisk analyse af simple problemstillinger, som man typisk møder i 
forbindelse med økonomisk rådgivning.  
 
Advanced Methods in Economic Consulting.  
Ligesom Introductory Methods in Economic Consulting fokuserer dette fag på anvendte 
kvantitative metoder, som er særligt relevante for politiske analyser, men med fokus på 
avanceret økonometrisk analyse. Mange empiriske problemstillinger skal analyseres grundigt 
for at få pålidelige estimater af politiske interesseparametre. Dette kræver en dybere forståelse 
af økonometriske strategier og identifikationsteknikker. 
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INTERNATIONAL ECONOMIC CONSULTING 
 
Industrial Economics and Economics of Strategy 
Samlet øger disse fag den studerendes forståelse af industriøkonomi, markedsstrukturens 
betydning, konkurrencevirkninger og det økonomiske fundament for corporate strategy. De 
teoretiske og empiriske værktøjer, som den studerende tilegner sig i disse fag, danner 
grundlag for dybdegående virksomheds- og brancheundersøgelser.   
 
Cost-Benefit Analysis (CBA) eller projektevaluering, som det nogle gange kaldes, er et 
essentielt værktøj inden for økonomisk rådgivning. Formålet med CBA er at opnå en bedre 
beslutningstagningsproces. Det sikrer, at ressourcerne allokeres effektivt gennem en vurdering 
af monetære værdier – så vidt muligt – af alle fordele og omkostninger for samfundet ved 
alternative projekter, typisk offentlige investeringsprojekter. Cost-benefit og 
omkostningseffektivitet er også centrale elementer inden for budgetmæssige og politiske 
overvejelser som dele af den sociale vurdering af investeringer. 
 
Liniefag på 2. semester: 
 
International Economic Integration giver en bred forståelse af globaliseringens kræfter og 
virkninger gennem teknologiske og politiske forandringer. Med udgangspunkt i teorierne for 
international økonomi studeres den integration, der genereres af organisationer som f.eks. 
Verdenshandelsorganisationen (WTO) og EU. Evnen til at anvende institutionel viden i 
økonomiske analyser er et nøgleelement i samarbejde med offentlige myndigheder, 
internationale institutioner og mange nonprofitorganisationer i relation til problemstillinger 
såsom ændrede handelsregler eller EU-politikker.  
 
Developing and Emerging Economies 
Verdens stigende velstand fordeles ulige. Dette er en central udfordring for politikere og et 
område med et stigende behov for kompetent økonomisk rådgivning. Der fokuseres i faget på 
mulighederne og betingelserne for økonomisk vækst i udviklingslandene og de nye 
økonomier, og den studerende bibringes en forståelse af de underliggende økonomiske 
mekanismer.  
 
Applied Economic Consulting 
Vil det være en god ide at få de olympiske lege til Danmark? Disse og mange andre 
spørgsmål handler i sidste ende om økonomi. Hvad er den samlede effekt, hvad er 
omkostningerne og fordelene, hvordan udarbejder man prognoser for de primære og 
sekundære effekter? Dette fag stimulerer hele den proces, der omgiver en reel problemstilling 
inden for økonomisk rådgivning, herunder en indføring i forskellige projektstyringsværktøjer. 
I en kombination af forelæsninger og stramt styrede projektforløb kommer de studerende 
omkring denne problemstilling og får skærpet deres kompetencer inden for bl.a. økonomiske 
analyser, rapportskrivning og teamwork. Faget afsluttes med projektpræsentationer over for et 
panel af eksperter.   
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INTERNATIONAL ECONOMIC CONSULTING 
 
På 3. semester får de studerende mulighed for enten at tilmelde sig en række valgfag på ASB 
eller en af vores mange udenlandske partnerinstitutioner eller vælge et uddannelsesrelevant 
praktikophold. Studerende på cand.merc.-studiet i International Economic Consulting 
tilskyndes til at vælge sidstnævnte valgmulighed for at opnå praktisk erfaring med 
konsulentarbejde i den virkelige verden. Kandidatstudiet sikrer de studerende et bredt netværk 
af kontakter til nogle af de vigtigste aktører inden for Economic Consulting via relationer med 
store skandinaviske firmaer.   
 
4. semester er afsat til kandidatafhandlingen. Du kan frit vælge emnet for din 
kandidatafhandling og på den måde koncentrere dig om og specialisere dig i et bestemt 
interesseområde. 
Vi tilskynder de studerende til at arbejde med emner med relation til international economic 
consulting, og/eller som udføres i samarbejde med en konsulentvirksomhed/eller en offentlig 
eller international institution. Kandidatafhandlingen kan udarbejdes individuelt eller med en 
medstuderende. Når kandidatafhandlingen er afleveret, skal den forsvares ved en mundtlig 
prøve med deltagelse af vejlederen og en ekstern censor. 
 
STUDIETS OPBYGNING 
 
Cand.merc.-studiet i International Economic Consulting – som ASB har udviklet i tæt 
samarbejde med store aktører inden for branchen – er struktureret med henblik på at forberede 
de studerende til diverse jobfunktioner inden for dette område. Studiet forsyner de studerende 
med den nyeste viden inden for økonomiske analyser, relevante kvantitative og empiriske 
metoder, som er velegnede til erhvervsgruppestudier, analyser af effekten af politikker og 
forecasting samt den uddannelse og de koncepter, der danner grundlag for national og 
international projektrådgivning og indfører sidst, men ikke mindst, de studerende i et 
spændende internationalt miljø. 
 
JOBPROFIL 
 
Cand.merc.-studiet kvalificerer dig til job som: 
 

• Konsulent for internationale konsulentvirksomheder 
• Analytiker for offentlige myndigheder  
• Konsulent for internationale organisationer og udviklingsmyndigheder  
• Økonom for nonprofitorganisationer  
• Økonom/analytiker for multinationale selskaber, banker eller industrielle 

interessegrupper  
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YDERLIGERE OPLYSNINGER 
Vil du vide mere om uddannelsen, er du velkommen til at kontakte undervisningskoordinator 
Jørgen Ulff-Møller Nielsen (jum@asb.dk) eller uddannelsessekretær Ann-Marie Gabel 
(amg@asb.dk). 
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INTERNATIONAL ECONOMIC CONSULTING 
 
 1. semester   2. semester  3. semester  
Inst. Forudsætningsfag ECTS Inst. Liniefag ECTS Valgfag ECTS 
ØKO
N 

Introductory Methods in Economic 
Consulting 

5 ØKON International Economic Integration 10 Valgfag/praktikophold/ 
Studieophold i udlandet/
Summer University 

30 

ØKO
N 

Advanced Methods in Economic 
Consulting  

5 ØKON Developing and Emerging 
Economies 

10 

ØKO
N 

Industrial Economics  5 ØKON Applied Economic Consulting 10 

ØKO
N 

Economics of Strategy 5    

ØKO
N 

Cost-Benefit Analysis 10    
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STRATEGI, ORGANISATION OG LEDELSE 
 
Forandringer i de omgivende miljøer påvirker mange aktører i erhvervslivet. Og ingen 
virksomheder kan forvente at forblive upåvirket. Tværtimod. Fordi erhvervsvirksomheder opererer i 
et dynamisk miljø, udsættes de konstant for påvirkningerne fra samfundsmæssige eller teknologiske 
forandringer, øget konkurrence, ny lovgivning og kundeadfærd m.v. Derfor er en virksomhed ikke 
en stabil organisation, men kræver konstant vedligeholdelse, tilpasning og udvikling for at kunne 
udvikle sig og overleve i en turbulent verden. Desuden er evnen til at tilpasse sig et foranderligt og 
udfordrende miljø ikke begrænset til store virksomheder på internationale eller regionale markeder, 
men også til små og mellemstore virksomheder på nationale og lokale markeder. 
 
Som følge heraf har ledere med ansvar for at drive virksomheden brug for en baggrund for at forstå, 
hvordan virksomhedens organisation er sammensat og fungerer, hvordan signalerne i det 
omgivende miljø skal læses og fortolkes, og hvilke handlinger der skal foretages for at sikre, at 
virksomheden kan bevare og eventuelt forbedre sin markedsposition. 
 
Derfor er det visionen for cand.merc.-studiet i Strategi, organisation og ledelse at formidle en række 
fag på kandidatniveau, som kan danne kvalificeret grundlag for vores dimittenders fremtidige 
arbejde som internationale og kreative ledere i alle typer virksomheder. 
 
Visionen for uddannelsen realiseres ved at tilbyde et studiemiljø, hvor det faglige og pædagogiske 
niveau opfylder kravene for en moderne uddannelse på højeste universitetsniveau. Fra et fagligt 
synspunkt sikrer fagfordelingen en progressive udvikling med stigende fokus på relevante teoretiske 
problemstillinger. De pædagogiske perspektiver repræsenteres gennem en moderne 
undervisningsform med en høj grad af aktive deltagelse fra de studerendes side for at understøtte, at 
de har ansvaret for egen læring. De faglige og pædagogiske aspekter understøttes yderligere 
gennem temabaseret undervisning med relation til praksis ved at invitere gæsteforelæsere fra 
virksomheder mv. 
 
Med en kandidatgrad i Strategi, organisation og ledelse har du ret til at anvende den danske titel: 

• Cand.merc. ─ Strategi, organisation og ledelse 
 

Og/eller den engelske titel: 
• Master of Science (MSc) in Economics and Business Administration ─ Strategy, 

Organization and Leadership 
 

KOMPETENCER 
 
Studerende på uddannelsen i Strategi, organisation og ledelse opnår kompetencer, som er relevante 
for at kunne drive private eller offentlige organisationer fra et ledelsesmæssigt synspunkt. 
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STRATEGI, ORGANISATION OG LEDELSE 
 
Mere specifikt opnår de studerende analytiske kompetencer i relation til: 

• tilpasning af drivkræfterne bag virksomhedens strategi og drift 
• analyse og forståelse af de kræfter, som påvirker og driver organisationers udvikling 
• håndtering af komplekse faglige problemstillinger i relation til drift af en virksomhed 
• håndtering og styring af personale 
• organisationsudvikling 
• fortolkning af forretningsmiljøer 

 
Resultatet af analyserne fører til det næste trin, som omfatter implementeringen. Dette giver de 
studerende en række innovative kompetencer i relation til: 
 

• udarbejdelse og implementering af en forretningsstrategi 
• etablering og udvikling af en virksomhed 
• problemløsning i et dynamisk miljø 

 
I nogle situationer, især i relation til den afsluttende kandidatafhandling, skal de studerende selv 
kunne identificere relevant information. Dette giver navigationskompetencer i relation til: 
 

• at kunne søge efter og udvælge relevante informationskilder i internationale videnskabelige 
tidsskrifter, fagtidsskrifter eller via personlige kontakter 

• at kunne overføre viden fra en kontekst til en anden 
• at kunne forstå mulighederne og begrænsningerne i den valgte information 

 
De nævnte kompetencer tager udgangspunkt i en undervisningsfilosofi, som lægger vægt på 
teoretisk og metodisk uddannelse kombineret med casemetoden. Denne undervisningsfilosofi har en 
afledt effekt, da den giver de studerende en række kommunikationskompetencer, eftersom de 
studerende gennem alle fire semestre regelmæssigt vil skulle fremlægge og diskutere resultaterne af 
deres arbejde i rapporter samt i mundtlige præsentationer. Da uddannelsen omfatter gruppearbejde 
samt individuelt arbejde, opnår de studerende desuden en række samarbejds- og 
selvledelseskompetencer. Eftersom undervisningen foregår i et internationalt miljø med studerende 
fra flere lande, opnår den studerende også en række kulturelle kompetencer. 
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STRATEGI, ORGANISATION OG LEDELSE 
 
OPBYGNING 
 
Forudsætningsfagene på 1. semester behandler emner, der som navnet angiver, giver de studerende 
de grundlæggende forudsætninger for de efterfølgende fag: 
 

• Faget Emergence of Global Enterprises tager udgangspunkt i, at en global virksomhed er 
kendetegnet ved at være mere end blot en virksomhed. Derfor er aktiviteterne midlertidige 
og konfigureres og omkonfigureres løbende i værdiskabende netværk for at kunne virke på 
eller udvikle nye markeder. Formålet med faget er at give de studerende en grundlæggende 
forståelse af de forskellige teoretiske perspektiver for internationalisering af virksomheder 
med henblik på at kunne forstå de eksterne og interne drivkræfter samt emergent og 
planlægningsorienteret beslutningstagning, der er forbundet med den teoretiske baggrund for 
globale virksomheders opståen, driften af en global virksomhed og globale 
forretningsmodeller. 

• Industrial Economics tager i sin analyse udgangspunkt i industrien. Faget giver en ramme 
for at forstå industrisektorens gensidige forbundethed, virksomhedsadfærd og performance. 

• Competition in Global Industries giver de studerende den teoretiske ramme for at kunne 
analysere og vurdere industriel performance. Faget anlægger endvidere et langsigtet 
perspektiv på de drivkræfter, som er bestemmende for den industrielle dynamik. 

• Applied Business Research Methods fokuserer på opbygning af kvalificeret og underbygget 
viden, som opfylder videnskabelige kvalitetskriterier. Dette er en afgørende forudsætning 
for enhver kandidat i erhvervsøkonomi, som ønsker at træffe velbegrundede beslutninger. 
Faget introducerer en række forskellige researchdesign, som kan med fordel kan anvendes 
til research i organisation og management og relaterede områder. Første del fokuserer på 
filosofiske problemstillinger i forhold til opbygningen af gyldig viden. Anden del fokuserer 
på teknikker til dataindsamling og -analyse. Disse teknikker omfatter kvantitative såvel som 
kvalitative fremgangsmåder.  

 
Liniefagene på 2. semester går dybere ned i emnerne for de fire kerneområder for personer, der er 
involveret i international business: 
 

• Organizing and Managing the Multinational Corporation (MNC) fokuserer på de særlige 
organisations- og ledelsesspecifikke problemstillinger og udfordringer, som moderne 
internationale selskaber møder i den globale konkurrencesituation, nye markeder, ændringer 
i den internationale arbejdsfordeling osv. Samtidig skal det multinationale selskab fremme 
innovation, læring, effektivitet osv. via sit netværk af nationale datterselskaber og 
strategiske samarbejdspartnere. 
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STRATEGI, ORGANISATION OG LEDELSE 
 

• Global Sourcing Strategies omhandler de strategiske aspekter af sourcing inden for moderne 
globalisering, de indledende sourcingbeslutninger, sourcingformer, styring og udvikling af 
sourcingaktiviteter, samt hvordan disse aktiviteter påvirker en virksomheds overordnede 
internationale udvikling.  

• Intercultural Competence behandler kulturforskelles betydning for virksomhedens 
internationale aktiviteter og relaterede ledelsesmæssige problemer 

• Human Resource Management and Development giver de studerende en grundlæggende 
teoretisk og praktisk indsigt i og forståelse af Human Resource Management (HRM) – det 
dynamiske samspil mellem menneske, arbejde og organisation. Med faget tilstræbes, at de 
studerende opøver deres evne til at identificere og forstå forskellige HRM-problemstillinger 
og -dilemmaer inden for området samt inden for forskellige organisationsformer. Faget 
berører også international HRM. 

 
På 3. semester kan du tilmelde dig valgfag inden for dine interesseområder, eftersom en 
”valgfagsblok” udgør i alt 30 ECTS af cand.merc.-studiet. Valgfagene kan imidlertid frit fordeles på 
semestrene, således at antallet af ECTS-point pr. semester kan variere. 
 
Valgfagene kan frit vælges mellem de fag, som Handelshøjskolen udbyder. Ud over de fag, som 
udbydes som valgfag, kan de studerende også vælge forudsætningsfag og liniefag fra andre 
cand.merc.-linjer. 
 
Hvis du har luft i dit studie, kan du også erhverve ECTS-point ved at deltage i ASB Summer 
University, hvor undervisningen er gratis for ASB-studerende.  
 
Ud over de fag, som ASB udbyder, kan de studerende tilmelde sig fag fra andre danske eller 
udenlandske uddannelsesinstitutioner. Det er en betingelse for at opnå ECTS-point, at uddannelsen 
er godkendt af Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn.  
 
En anden mulighed er et praktikophold i en privat virksomhed, en international organisation eller en 
offentlig institution i Danmark eller i udlandet. For at praktikopholdet kan udgøre en del af 
kandidatuddannelsens valgfagsblok, er det en betingelse, at vejleder har forhåndsgodkendt 
praktikopholdet. Efter forhåndsgodkendelse kan praktikopholdet indgå i cand.merc.-studiet som en 
del af valgfagsblokken med enten 10 eller 15 ECTS-point. Et praktikforløb må tidligst påbegyndes 
efter de to første semestre.  
 
Uanset hvad du vælger for 3. semester, anbefaler instituttet kraftigt, at du har din afsluttende 
kandidatafhandling i tankerne, når du vælger dine studieaktiviteter. Dette giver dig den bedst 
mulige faglige baggrund for dit arbejde med kandidatafhandlingen. 
 
4. semester er afsat til kandidatafhandlingen. Du kan frit vælge emnet for din kandidatafhandling 
og på den måde koncentrere dig om og specialisere dig i et bestemt interesseområde. Formålet med 
kandidatafhandlingen er at give den studerende lejlighed til at demonstrere en selvstændig evne til 
bl.a. problemformulering, analyse, metodeanvendelse, kritisk vurdering og resultatfremlægning. 
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Kandidatafhandlingen kan udarbejdes individuelt eller med en medstuderende. Når 
kandidatafhandlingen er afleveret, skal den forsvares ved en mundtlig prøve med deltagelse af 
vejlederen og en ekstern censor.  
 
 
JOBPROFIL 
Uddannelsen sigter mod, at du kan tage del i beslutningsprocesserne i en virksomhed med et 
omfattende internationalt engagement eller en offentlig institution. Der er her flere karriereveje: 

• Danske og internationale erhvervsvirksomheder, hvor ansættelse kan ske i såvel 
hovedkvarteret som i udenlandske afdelinger. Oftest starter karrieren starte i et 
analytikerjob, hvilket kan føre dig videre til en ledende post såsom Leder af specifikke 
aktiviteter. 

• Udenrigsministeriet, herunder som medarbejder i ambassader, generalkonsulater og andre 
internationale repræsentationer. Ofte starter karrieren her og fortsættes i 
handelsafdelingerne, og slutmålet vil være ambassadørposter. 

• Internationale servicevirksomheder, der tilbyder konsulenttjenester til virksomheder, der 
mangler den nødvendige kompetence inden for bl.a. udarbejdelse af internationale 
markedsanalyser, planlægning og implementering af FDI, enten som nyetableringer og/eller 
virksomhedsopkøb etc. 
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STRATEGI, ORGANISATION OG LEDELSE 
 
 
 

1. semester   2. semester   3. semester  

Inst. Forudsætningsfag ECTS Inst. Liniefag ECTS Inst. Valgfag ECTS 
MAN Organisational Theory 10 MAN In Search of Leadership and 

Management 
5  Valgfag/praktikophold/ 

Studieophold i udlandet/
Summer University 

30 

ØKON 
 

Industrial Economics 5 MAN Strategy and Business 
Development 

10 

MAN Competition in Global 
Industries 

5 MAN Entrepreneurship 5 

MAN Applied Business Research 
Methods 

10 MAN Human Resource Management 
and Development 

10    
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8. ØVRIGE BESKRIVELSER 
 
VALGFAG 
En ”blok” af valgfag, som udgør i alt 30 ECTS-point, indgår som en del af kandidatstudiet. 
Valgfagene kan vælges frit blandt de valgfag, der er udbudt til den pågældende linje.  
 
Ud over de ovennævnte fag kan der vælges fag fra andre fakulteter på Aarhus Universitet, fag fra 
andre danske og udenlandske institutioner samt praktikophold vælges som valgfag på den 
betingelse, at fagene er godkendt af Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn..  
 
Der henvises i øvrigt til guiden ”How to design your 3rd semester” på 
http://www.asb.dk/article.aspx?pid=6891.  
 
Tilmelding til valgfag skal ske senest 
 

7. december for forårssemestret 
1. juni for efterårssemestret 

 
Framelding af valgfag kan ske ved indlevering af ændringsskema for valgfag, som fås på 
Ekspeditionskontoret i lokale B4. Framelding af valgfag, der har været bedømt, kan ikke finde sted. 
 
ERHVERVSØKONOMISKE FAG VED HANDELSHØJSKOLEN 
Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn er ansvarlig for den løbende opdatering af 
beskrivelserne de fag, som institutterne udbyder hvert semester. Disse fagbeskrivelser offent-
liggøres i Fagkataloget på http://www.matrikel.asb.dk/fagkatalog. 
 
Fagbeskrivelserne beskriver fagets sigte, undervisningsform og evalueringsform. I nogle tilfælde 
ligger disse beskrivelser ikke klar på tidspunktet for offentliggørelsen af fagbeskrivelserne. 
Oplysninger om væsentlige ændringer af fagbeskrivelserne lægges på CampusNet. Det er den 
studerendes eget ansvar at holde sig informeret om ændringer i fagbeskrivelserne.  
 
FAG VED ANDRE DANSKE INSTITUTIONER 
Som nævnt ovenfor kan studieaktiviteter ved andre fakulteter på Aarhus Universitet og ved andre 
uddannelsesinstitutioner i Danmark samt i udlandet udgøre en del af valgfagsblokken og i nogle 
tilfælde af de obligatoriske fag på studiet. Dette kræver, at studieaktiviteterne kan godkendes af 
kandidatstudienævnet.  
 
Ved vurderingen af, om studieaktiviteterne kan godkendes, er det vigtigt, at studieaktiviteternes 
faglige niveau svarer til niveauet for kandidatuddannelsen. Før studieaktiviteterne kan godkendes, 
skal den studerende indsende en ansøgning til kandidatstudienævnet. Ansøgningen skal altid 
indeholde en detaljeret fagbeskrivelse og eventuelt en tidsplan. 
 
Bemærk, at den almindelige frist for ændringer af studieprogrammet ikke gælder i forbindelse med 
meritoverførsel af studieaktiviteter fra andre institutioner. 
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Det er den studerendes eget ansvar at sikre, at faget bedømmes. Efter vurdering skal den studerende 
for at få overført merit til studiet kontakte Ekspeditionskontoret og indlevere et officielt 
eksamensbevis der dokumenterer, at faget er bestået. 
 
Oplysninger om studier/fag ved andre institutioner kan indhentes ved henvendelse til den 
danske/udenlandske institution. Handelshøjskolens studievejledning vil i et vist omfang kunne 
oplyse om mulighederne for, at studieaktiviteterne kan godkendes.  
 



 

 77

PRAKTIKOPHOLD 
Praktik kan efter forudgående godkendelse indgå i cand.merc.-studiet som en del af 
valgfagsblokken. 

Et praktikophold består af  
• et ophold i en virksomhed  
• en kort rapport (praktikrapport), der omhandler det faglige udbytte af praktikopholdet  
• en teoretisk rapport (praktikseminar)  
 
For at opnå den faglige dybde i praktikopholdet skal den studerende have gennemført 
forudsætnings- og linjefagssemestret, før praktikopholdet påbegyndes. Dette vil sige, at den 
studerende skal have brugt sit første eksamensforsøg i alle prøver i forudsætnings- og linjefag, 
hvilket indebærer, at praktikken tidligst kan påbegyndes i starten af 3. semester. 
  
Praktikforløb kan godkendes med en belastning på enten 10 eller 15 ECTS efter nedenstående 
model:  
 10 ECTS 15 ECTS  
Praktikophold  Min. 400 timer *) Min. 600 timer *)  
Praktikrapport  2 sider 2 sider  
Praktikseminar  15 – 20 sider 20 – 25 sider  

*) Maksimum 40 timer ugentligt  

Formål og indhold 
Formålet med et praktikophold er at opnå en dybere forståelse af et fagområde eller emne. Da et 
praktikophold erstatter et eller flere fag i en kandidatuddannelse, må indlæringen bestå i en dybere 
akademisk indsigt og ikke kun et overfladisk kendskab til området. Opholdet skal derfor være 
inspirationskilde i forbindelse med den resterende del af kandidatstudiet. Det skal understreges, at 
hensigten er, at opholdet skal være en naturlig del af den profil og det indhold, som den pågældende 
studerende ønsker at give sit studium. Indholdet af et praktikophold bliver således en uddybning af 
den pågældende cand. merc.-linjes faglige profil. 
 
Det forventes, at praktikopholdet udvikler den studerendes 
 

1. Analytiske kompetencer herunder evne til at 
• indsnævre komplekse problemstillinger  
• angive præcise problemformuleringer i en kompleks omverden 
• identificere relevante løsningsmodeller 
• gennemføre analyserne 
• vurdere resultaterne 
• fremsætte alternative forslag til implementering 
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2. Navigationskompetencer, herunder evne til at 
• relatere problemstillinger i en større sammenhæng 
• foretage en syntese på tværs af flere fagområder 
• prioritere de enkelte elementer i en større arbejdsproces 

 
3. Innovative kompetencer, herunder evne til at 

• arbejde kreativt 
• formulere nye og måske utraditionelle løsningsforslag 

 
4.  Samarbejds- og ledelseskompetencer, herunder evne til at 

• arbejde selvstændigt 
• indgå i et team 
• styre sit eget praktikophold 

 
5. Formidlingskompetencer, herunder evne til at kunne:  

• kommunikere mundtligt med opgivelserne i virksomheden på et såvel socialt som 
sprogligt højt plan 

• kommunikere skriftligt på et klart og forståeligt sprog 
 
For at opnå de faglige mål med et praktikophold er det vigtigt, at han/hun både før og under 
opholdet i virksomheden er bevidst om dette. Det er således tilrådeligt, at den studerende fører en 
logbog eksempelvis hver uge, der angiver, hvilke projekter m.v. han/hun er involveret i. Det vil 
lette udfærdigelsen af rapporten over praktikopholdet. Dernæst kan logbogen være inspirationskilde 
til formulering af emnet for det teoretiske paper (seminarrapporten), som skal afleveres senest en 
måned efter afslutningen af praktikopholdet. Den maksimale indlæring må forventes at blive nået, 
når det teoretiske paper understøtter de projekter, som den studerende har deltaget i. 
 
Det kan imidlertid ikke udelukkes, at den tætte tilknytning mellem projekterne i praktikperioden og 
det teoretiske paper ikke kan opnås. Eksempelvis er det ikke sikkert, at de projekter, som man 
kommer til at arbejde med, er velegnede som udgangspunkt for det teoretiske paper. Som 
konsekvens vil det givetvis forekomme, at der vil være en ganske løs forbindelse mellem det 
teoretiske paper og praktikopholdet. 
 
Uanset en tættere eller løsere forbindelse til praktikopholdet gælder de samme krav til det teoretiske 
paper, idet det skal indeholde: 
 

• Problemformulering 
• Afgræsning 
• Teori 
• Analyse 
• Konklusion 
 

Det tilrådes, at den studerende indhenter vejleders godkendelse af synopsis, hvilket som minimum 
indebærer en godkendelse af problemformulering m.v., indholdsfortegnelse og litteraturliste. En 
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egentlig vejledning i skriveprocessen kan ikke forventes. I tvivlstilfælde kan vejleder dog kontaktes. 
Med hensyn til formkrav m.v. henvises til de respektive cand.merc.-linjers retningslinjer for 
udarbejdelse af hovedopgaver. 
 
Evaluering og bedømmelse 
Praktikrapporten bedømmes af vejleder med godkendt/ikke godkendt, mens seminarrapporten 
bedømmes af vejleder efter 7-skalaen. Det er en forudsætning for at få bedømt seminarrapporten, at 
praktikrapporten er godkendt. Praktikseminaret indgår i det samlede gennemsnit for cand.merc.-
uddannelsen med en karaktervægt på 10 eller 15 ECTS. 
 
Karakteren 12 opnås, når praktikseminaret indeholder: 

• En klar problemformulering 
• En tydelig afgrænsning  
• En præcis diskussion af mulige teoretiske løsningsmodeller 
• En indgående analyse af det angivne problem 
• En kortfattet konklusion indeholder et eller flere løsningsforslag 
• Fremstillingen må være velstruktureret og skrevet i et klart og tydeligt sprog. 

  
Karakteren 02 opnås, når praktikseminaret indeholder: 

• En upræcis problemformulering 
• Utydelig eller manglende afgrænsning 
• Et tilfældigt valg af teori 
• En ufuldstændig og mangelfuld analyse 
• En konklusion der kun i et vist omfang besvarer det angivne problem 
• Fremstillingen vil ofte være ustruktureret og sprogligt upræcis. 

 
Praktikaftale 
Det er den studerendes eget ansvar at finde og indgå skriftlig aftale med et praktiksted. Aftalen skal 
indeholde en beskrivelse af de opgaver, der skal udføres, og en angivelse af, hvornår praktikken 
finder sted, dens omfang (i arbejdstimer) samt navnet m.v. på ekstern vejleder (virksomhedens 
kontaktperson). Beskrivelsen af opgaverne skal have en sådan karakter, at det er muligt på dette 
grundlag at afgøre praktikkens faglige relevans og niveau.   
 
Vejledning  
Praktikstedet udpeger en kontaktperson (ekstern vejleder). Den eksterne vejleder har det over-
ordnede ansvar for den studerende i praktikperioden Den eksterne vejleder indgår praktikkontrakt 
med den studerende og kan ved praktikopholdets afslutning blive bedt om at vurdere, om den 
studerende har gennemført praktikforløbet tilfredsstillende 
 
Det er den studerendes eget ansvar at finde en intern vejleder, som skal være en fastansat 
videnskabelig medarbejder ved Handelshøjskolen. Den interne vejleder skal   

• godkende praktikforløb/praktikkontrakt  
• godkende praktikrapport  
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• godkende problemformulering, afgrænsning og indholdsfortegnelse for praktikseminaret 
samt give vejledning i forbindelse med udarbejdelsen heraf  

• bedømme praktikseminaret  
 
Forhåndsgodkendelse   
For at et praktikophold kan indgå som en del af cand.merc.-studiets valgfagsblok, er det en 
forudsætning, at vejleder har forhåndsgodkendt forløbet. Det er den studerendes ansvar at indhente 
den interne vejleders forhåndsgodkendelse af praktikforløbet. Blanket til forhåndsgodkendelse kan 
hentes på denne adresse: http://www.asb.dk/article.aspx?pid=6831 eller på Ekspeditionskontoret 
(B4).   

Tilmelding  
Tilmelding til praktikophold sker ved indlevering af vejleders forhåndsgodkendelse til 
Ekspeditionskontoret (B4). Du skal tilmelde dig praktikforløbet, før du påbegynder praktikken. 
 
Evaluering 
Tilmelding til evaluering af praktikrapport/-seminar sker ved aflevering af praktikkontrakt. Frist for 
aflevering af praktikrapport/-seminar er 1 måned efter den fastsatte slutdato i praktikkontrakten. 
 
Hvis praktikrapport og praktikseminar ikke afleveres senest en måned efter udløbet af 
praktikperioden, eller hvis den studerende dumper (herunder afleverer blankt), er 1. eksamensforsøg 
brugt. 
 
For at bruge hhv. 2. og 3. eksamensforsøg skal praktikrapport samt et nyt praktikseminar afleveres 
senest to måneder efter hhv. 1. og 2. eksamensforsøg. 
 
   
Hvis du planlægger et praktikophold, er du selv ansvarlig for at indhente alle relevante 
oplysninger. Du kan få yderligere oplysninger om praktikophold hos Karrierecentret. 
 
• Du kan finde de tilgængelige praktikpladser via www.projektzone.dk eller ASB jobbank. 
• Internationale degree-studerende finder de tilgængelige praktikpladser via vores Karrierecenter 

og ASB jobbank.  
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9. KANDIDATAFHANDLING 
 
Dette er uden tvivl den mest krævende del af kandidatstudiet. Fordi denne del udgør 25 % af 
studiet, er det også en meget vigtig del og involverer typisk en høj grad af studieaktivitet for den 
enkelte, eftersom de fleste studerende vælger at skrive afhandlingen alene. De studerende kan dog 
vælge at skrive afhandlingen sammen med en medstuderende. 
 
Formålet med kandidatafhandlingen er at give den studerende lejlighed til over et begrænset 
emneområde at dokumentere en selvstændig evne til bl.a. problemformulering, analyse, 
metodeanvendelse, kritisk vurdering og resultatfremlægning. 
 
Eftersom afhandlingen er den afsluttende aktivitet på studiet, samler den de kvalifikationer og 
kompetencer, de studerende har opnået i deres øvrige studieaktiviteter. 
 
Efter afsluttet afhandling har den studerende tilegnet sig følgende kompetencer: 
 
Analyse 
Evne til at: 

• Identificere relevante problemer og problemstillinger i et komplekst miljø 
• Evaluere forskellige metoder 
• Arbejde metodisk med et komplekst og omfattende stof 
• Foretage analyser på baggrund af relevante teorier 

 
Navigation 
Evne til at: 

• Analysere anvendeligheden af den nyeste forskning 
• Søge og udvælge relevant viden 
• Strukturere en stor mængde viden 
• Sammentænke komplekse iagttagelser og viden 

 
Innovation 
Evne til at: 

• Skabe ny viden 
• Anvende videnskabelige modeller på omfattende datamateriale 

 
Selvledelse 
Evne til at: 

• Arbejde selvstændigt 
• Arbejde disciplineret 
• Arbejde struktureret 
• Arbejde målrettet 
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Kommunikation 
Evne til at: 

• Kommunikere skriftligt korrekt og effektivt 
• Formidle komplekse problemstillinger på forståelig vis 
• Diskutere et videnskabeligt problem 

 
Kandidatafhandlingen skal indeholde et resumé på engelsk af et omfang på 1-2 sider, der indgår i 
helhedsvurderingen af afhandlingen. 
 
Afhandlingens omfang er fastsat til ca. 60 sider for individuelle afhandlinger og ca. 90 sider for 
afhandlinger udarbejdet af 2 studerende. Såfremt særlige forhold gør sig gældende, kan vejlederen 
godkende, at det maksimale sideantal øges til 70 henholdsvis 100 sider. Overskridelse herudover 
skal godkendes af koordinatoren. 
 
Arbejdet med kandidatafhandlingen afsluttes med en mundtlig prøve (forsvar) på grundlag af den 
skriftlige besvarelse. 
 
Bedømmelse og karakterbeskrivelser 
Kandidatafhandlingen bedømmes efter 7-trins-skalaen af en vejleder og en ekstern censor. 
 
Karakteren 12 gives, når den studerende demonstrerer fremragende evne til: 

• tydeligt at identificere og angive afhandlingens problemstilling 
• klart at definere begreberne 
• at vælge de mest velegnede analysemetoder 
• at anvende de valgte analysemetoder fejlfrit 
• at fortolke resultaterne korrekt 
• at sætte resultaterne i perspektiv 
• at udarbejde afhandlingen i et klart og korrekt sprog 
• at præsentere afhandlingen i et fremragende layout 
• at præsentere afhandlingen på en overbevisende måde 
• at gøre rede for afhandlingens samlede indhold ved det mundtlige forsvar 

 
Karakteren 02 gives, når den studerende som minimum er i stand til 

• kun usikkert at identificere og angive afhandlingens problemstilling 
• at definere begreberne 
• at vælge en analysemodel mere eller mindre tilfældigt 
• kun usikkert at anvende løsningsmodellerne 
• at beskrive resultaterne på en uklar måde 
• at præsentere afhandlingen på en upræcis måde 
• at skrive afhandlingen på et forståeligt sprog 
• at deltage i diskussionen ved det mundtlige forsvar 

 
Når den studerende ønsker at påbegynde udarbejdelse af kandidatafhandlingen, udpeger/godkender 
det linjeansvarlige institut på den studerendes initiativ en vejleder, der underviser eller forsker inden 
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for den valgte linjes fagområde. Hvis emnet for afhandlingen omfatter mere end et emneområde, er 
det muligt at have to vejledere. 
 
Vejlederen skal godkende emnet for kandidatafhandlingen og virke som en form for konsulent for 
den studerende under udarbejdelsen. Det er endvidere vejlederen, der ved behandlingen af 
kandidatafhandlingen forestår den mundtlige eksamination på grundlag af den skriftlige besvarelse. 
Der kan gives tilladelse til, at to studerende sammen udarbejder en mere omfattende 
kandidatafhandling. 
 
Registrering til kandidatafhandlingen 
Før du registrerer dig til kandidatafhandlingen, skal du på forhånd have fået tildelt en vejleder. Når 
instituttet har udpeget en vejleder, udfyldes ”Skema til registrering af kandidatafhandling”. Skemaet 
kan downloades her: http://www.asb.dk/article.aspx?pid=21982.  
 
Der er 6 årlige registreringsdatoer: 1. januar, 1. marts, 1. april, 1. august og 1. oktober. Du afgør 
selv, hvornår du vil registreres. Efter registrering kan der ikke ske framelding.  
 
Du skal udarbejde en opgaveformulering og en plan for opgaveprocessen, som skal godkendes af 
vejleder, før du kan tilmelde dig. 
 
Opgaveformuleringen skal bestå af: 

• Foreløbig titel 
• Foreløbig problemformulering 
• Oplæg til teori/metode 
• Foreløbig beskrivelse af datagrundlag 
• Foreløbig disposition 
• Foreløbig litteraturliste 

 
Selve registreringen sker ved aflevering af registreringsblanket med opgaveformulering og plan for 
opgaveprocessen. Blanketten skal være underskrevet af dig og af vejleder. 
 
Aflevering af kandidatafhandlingen 
Afhandlingen skal afleveres senest 5 måneder efter registreringsdato. 
 
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. 
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Der afleveres altid to trykte eksemplarer af kandidatafhandlingen til Ekspeditionskontoret i B4, der 
sørger for, at der sendes et eksemplar til vejleder og censor. Hvis der er flere vejledere, skal der 
indleveres tre trykte eksemplarer. Du skal også registrere og overføre en elektroniske udgave af din 
afhandling til Theses@asb på bibliotekets hjemmeside. Du kan læse mere her: 
http://www.asb.dk/article.aspx?pid=4006. 
Der vil kun være adgang til kandidatafhandlingen på biblioteket, men du kan tilkendegive, at 
adgang ikke må finde sted. Læs mere om fortrolige afhandlinger på 
http://www.asb.dk/article.aspx?pid=4006.   
 
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 så igen 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 
 
Registrering af 2. og 3. eksamensforsøg sker ved aflevering af blanketten ”Registreringsformular til 
ændret opgaveformulering”(”Master's Thesis - Modified thesis synopsis”). Den ændrede 
opgaveformulering og den nye plan for opgaveprocessen vedlægges. Blanketten skal være 
underskrevet af dig og 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. 
 
Kandidatafhandlingen kan ikke skrives af enkeltfagsstuderende. 
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10. EKSAMENSREGLEMENT 
 
I et normalt studieforløb, vil prøverne ligge som følger: 
 
1. semester: Forudsætningsfag 30 ECTS 
2. semester: Liniefag 30 ECTS 
3. semester: Valgfag 30 ECTS 
4. semester: Kandidatafhandling 30 ECTS 
I alt  120 ECTS 
 
Prøverne gennemføres én gang om året med mulighed for omprøve ved reeksamen i februar/august. 
For de ordinære prøver i efterårssemesteret og i december/januar afholdes reeksamen i februar. For 
de ordinære prøver i forårssemesteret og i maj/juni afholdes reeksamen i august. Deltagelse i den 
ordinære prøve er en forudsætning for at kunne ansøge om deltagelse i reeksamen i februar/august. 
 
Den studerende skal have fulgt et fag i sin helhed, før der kan foretages evaluering. Hvis et fag 
f.eks. starter i forårssemesteret 2010 og afvikles over et semester, kan den studerende tidligst 
tilmelde sig sommereksamen 2010. 
 
Beståelse af Den Erhvervsøkonomiske Kandidateksamen kræver et gennemsnit på mindst 2,0 og 
mindst karakteren 00 i de enkelte prøver. Herudover skal kandidatafhandlingen være bedømt til 
mindst 2,0. Så længe Den Erhvervsøkonomiske Kandidateksamen ikke er bestået, kan prøver med 
karakteren 00 tages om, mens prøver med karakteren -3 skal tages om. 
 
For prøver, der er sammensat af flere eksamensaktiviteter/delprøver, gælder som udgangspunkt, at 
delprøverne bedømmes hver for sig. Herudover gælder, at 

• en delprøve med karakteren 00 ikke kan tages om, hvis den sammenvejede karakter er 02 
eller derover 

• en delprøve med -3 skal tages om uanset det sammenvejede resultat af prøven 
• en delprøve med karakteren 02 eller derover ikke kan tages om 
• delprøverne først kan tages om, når der foreligger et sammenvejet resultat af prøven. 

 
Har der været foretaget flere bedømmelser i samme fag, er det altid det sidst opnåede resultat, der er 
gældende – selvom den senest opnåede karakter er lavere end den foregående. 
 
Man kan højst deltage i en prøve tre gange. Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn kan, 
hvor det er begrundet i usædvanlige forhold, tillade et fjerde eksamensforsøg. 
Bliver man noteret ”udeblevet”, gælder dette som et evalueringsforsøg ud af tre mulige. 
 
TILMELDING TIL EKSAMEN 
 
Man kan kun deltage i en prøve efter forudgående tilmelding. 
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Tilmelding til prøverne sker automatisk ved tilmelding til faget, mens man selv skal sørge for 
tilmelding til prøver i fag, man ikke har været tilmeldt (syge- og omprøver, udskudte prøver) samt 
til prøver ved omeksamen i februar og august. 
 
Tilmelding til eksamen i efterårssemesteret og i december/januar skal ske senest 1. oktober, mens 
tilmelding til eksamen i forårssemesteret og i marts/juni skal ske senest 1. marts. 
 
Fristen for tilmelding til omeksamen i februar og august offentliggøres på CampusNet. 
 
Den studerende har selv pligt til at kontrollere, at tilmeldingen er korrekt registreret. Hvis der 
konstateres fejl i forbindelse med tilmeldingen, skal Ekspeditionskontoret informeres herom før den 
angivne tidsfrist. 
 
Annullering af en prøve skal senest ske en uge før eksamenstidspunktet. I tilfælde af sygdom, som 
forhindrer den studerende i at deltage eller gennemføre en prøve, og forudsat at den studerende 
ansøger herom, kan Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn tillade, at en prøve annulleres. 
En lægeattest, som gælder den pågældende dag eller periode, skal vedlægges enhver ansøgning, 
hvori den studerende påberåber sig sygdom. Lægeattesten skal være udstedt samme dag, som 
prøven skulle have været afholdt. 
 
Oplysninger om registrering til evaluering af praktikophold og kandidatafhandling findes i 
afsnittene ”Praktikophold” og ”Kandidatafhandling”. 
 
Med hensyn til den praktiske afvikling af eksamen henvises til folderen ”Eksamensreglement for 
økonomistudierne”. 
 
PRØVEFORM OG BEDØMMELSE 
 
De enkelte fags prøveform fremgår af fagbeskrivelsen på http://www.matrikel.asb.dk/fagkatalog. 
 
Såfremt der ved tilmeldingsfristens udløb er tilmeldt 5 studerende eller derunder til en skriftlig 
eksamen eller tilsvarende prøveform, kan denne ændres til en mundtlig eksamen. Beslutning herom 
meddeles de studerende ved opslag umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb. 
Alle prøver aflægges på engelsk. Såfremt undervisningen i et fag har været afholdt på engelsk af en 
dansk underviser, kan prøven dog aflægges på dansk. 
 
For prøver, der består af flere delprøver, gælder, at delprøverne bedømmes hver for sig.  Det 
Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn kan undtagelsesvist godkende, at en prøve, der består af 
flere eksamensaktiviteter, bedømmes med en samlet karakter. 
 
For skriftlige opgaver/prøver gælder, at den faglige bedømmelse afspejler den sproglige klarhed og 
sikkerhed, hvormed den faglige substans fremstilles. Ved bedømmelsen af kandidatafhandlingen 
kan den sproglige klarhed og sikkerhed i særlige tilfælde bedømmes separat. 
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11. REGLER FOR BEHANDLING AF EKSAMENSSNYD 
 
Individuelle skriftlige prøver 
Opgaver, der stilles og afleveres som individuelle, skal altid udarbejdes selvstændigt. Selvom 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. 
 
Karakterfastsættelsen ved individuelle eller gruppeprøver sker på baggrund af en vurdering af den 
enkelte studerendes præstation. Ved skriftlige gruppeopgaver skal den enkelte deltagers bidrag 
tydeligt fremgå. 
 
Skriftlige eksamenstekster og kilder 
Den enkelte studerende opfordres til at meddele sin underviser (eller Ledelsessekretariatet), hvis der 
konstateres uhensigtsmæssig anvendelse af kilder fra internettet under en prøve. 
 
Eksamenssnyd 
Som en præcisering af Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Handels-
højskolen i Århus og Bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser (nr. 867 af 
19. august 2004 med senere ændringer) gælder følgende regler i forbindelse med eksamenssnyd: 
 
Hvis eksaminator og/eller censor har formodning om, at der er sket eksamenssnyd, kan de indkalde 
den/de pågældende studerende til en kontrolsamtale, hvis formål udelukkende er at medvirke til en 
afklaring af forholdet. Samtidig orienteres studielederen herom. 
Konstaterer eksaminator og/eller censor eksamensadfærd, som ikke er i overensstemmelse med 
reglerne for eksamen uden dog at kunne betragtes som forsætligt eksamenssnyd, giver de karakteren 
-3 eller ”ikke bestået” for præstationen og underretter samtidig skriftligt den/de pågældende 
studerende om baggrunden for dette evalueringsresultat. Der kan klages over dette 
evalueringsresultat efter eksamensbekendtgørelsens regler for eksamensklager.  
 
Konstaterer eksaminator og/eller censor forsætligt eksamenssnyd, giver de ingen 
karakter/bedømmelse, men indberetter forholdet til dekanen. Eksaminator og/eller censor 
informerer rektor og studielederen om overtrædelsen. Der kan ikke klages over vurderingen efter 
eksamensbekendtgørelsens regler for eksamensklager. 
 
Eksamenssnyd, der konstateres af andre end eksaminator og/eller censor, indberettes til dekanen. 
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12. STUDIEOPHOLD I UDLANDET 
 
Handelshøjskolen har et meget stort netværk af universiteter i udlandet, som skolen kan udveksle 
studerende med i typisk ét semester, nemlig 3. semester. 
 
Du skal normalt ikke betale undervisningsafgift i udlandet, ligesom SU fortsat udbetales under 
opholdet. Herudover vil der sandsynligvis være mulighed for at søge private stipendier. 
 
Der vil hvert år blive afholdt orienteringsmøder i september/oktober måned for alle cand.merc.-
studerende på 1. semester, som ønsker at benytte sig af denne mulighed. Nærmere orientering 
herom vil fremgå af brev eller opslag. 
 
Desuden kan du finde flere oplysninger om udveksling, herunder også merit, på 
http://www.asb.dk/studinfo/studyabroad.aspx eller på det Internationale Kontor. 
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13. KLAGER 
 
Klager over undervisningen og eksaminerne behandles af forskellige instanser ved 
Handelshøjskolen, Aarhus Universitet alt efter klagens art. 
 
Klager over, at undervisningen ikke har dækket det fastsatte pensum, behandles af Det 
Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn. Det anbefales dog, at lærer og institutleder kontaktes 
først. 
 
Klager over ydre forhold i forbindelse med afvikling af eksamen som lokaler, eksamensvagter o. 
lign. behandles af dekanen. 
 
Klager over eksaminationsgrundlaget (eksamensspørgsmålene, herunder deres forhold til pensum), 
bedømmelsesresultatet og eksaminationens forløb indgives til Studievejledningen og stiles til 
dekanen for Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Ved afgivelse af eksamensklage (klage over 
karakteren) skal der benyttes et specielt klageskema, som kan afhentes hos Studievejledningen. 
 
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 vintereksamen er fristen den 1. juli. Ved forsinkelse benyttes den på opslaget påstemplede 
dato. 
 
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. 
 
Ved klager over karakteren for seminarer gælder følgende: Karaktererne skal offentliggøres ved 
opslag senest 4 uger efter semestrets sidste undervisningsdag. Klagen skal indgives senest 2 uger 
efter denne dato - eller ved forsinket opslag - den på karakterlisten påstemplede dato. 
 
Klagen behandles indledningsvis af lærer og censor. Er der tale om en prøve uden censor, vil der 
blive udpeget en ekstern censor. Er den studerende ikke tilfreds med resultatet, kan klagen inden 2 
uger efter svaret indbringes for en ankekommission, der består af to censorer, en lærer og en 
studerende. Ankenævnets afgørelse er endelig. 
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14. TIDSFRISTER 
 
Det er meget vigtigt, at du overholder tidsfristerne, da det ikke kan forventes, at der bliver givet 
dispensation for overtrædelse af gældende tidsfrister. 
 
15. februar Tilmeldingsblanket til eksamen er tilgængelig i StadsSelvbetjening under 

Campusnet. 
 
1. marts  Sidste frist for eksamenstilmelding. Korrekt tilmelding kontrolleres i 

StadsSelvbetjening under CampusNet 
   Framelding til skriftlige og mundtlige prøver er senest 1 uge før prøven. 
 
Primo april Offentliggørelse af eksamensplan. 
 
Medio maj Tilmeldingsblanket til valgfag til efteråret er tilgængelig i StadsSelvbetjening 

under CampusNet. Offentliggørelse af fagbeskrivelse – cand.merc. i Fagkataloget 
på CampusNet. 

 
1. juni  Sidste frist for tilmelding/ændring til valgfag til efterårssemesteret. 
    
15. september Tilmeldingsblanket til eksamen er tilgængelig i StadsSelvbetjening under 

Campusnet. 
 
1. oktober Sidste frist for eksamenstilmelding. Se CampusNet. Framelding til skriftlige og 

mundtlige prøver er senest 1 uge før prøven. 
 
Medio nov. Tilmeldingsblanket til valgfag til efteråret er tilgængelig i StadsSelvbetjening 

under CampusNet. Offentliggørelse af fagbeskrivelse for cand.merc.-valgfag i 
Fagkataloget. Offentliggørelse af eksamensplan. 

 
7. december Sidste frist for tilmelding/ændring til valgfag til forårssemesteret. 
 
Vedrørende kandidatafhandlingen gælder følgende frister: 
 
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 
 
 
 


