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1. Studieordningens rammebestemmelser 

Studieordningen for HA almen erhvervsøkonomi (2007) er udarbejdet af Studienævnet ved AU-HIH og godkendt af 
Dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet den 10-10-2007 
 
Studieordningen træder ikraft den 01-09-2007 
 
HA almen erhvervsøkonomi (Bachelor of Science in Business Administration) giver ret til betegnelsen HA (Bachelor of 
Science (BSc) in Business Administration)

Se ændringer til studieordningen 

Uddannelsens faglige retning og vigtigste fagområder 
Den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse er en videregående teoretisk uddannelse, der har til formål at give de 
studerende et bredt anlagt og alsidigt overblik over private og offentlige virksomheders hovedproblemer. 
 
I uddannelsen skal den studerende gennem opøvelse i behandling af virksomheds- og samfundsøkonomiske 
problemstillinger og under anvendelse af samfundsvidenskabelige teorier og metoder have opnået evne til selvstændigt 
og i samarbejde med andre: 
 
• at identificere og definere konkrete problemer vedrørende den enkelte virksomhed eller grupper af virksomheder,  
• at indsamle og analysere relevante data til belysning af problemstillingen, 
• at fremsætte begrundede forslag til løsning eller afhjælpning af identificerede problemer på baggrund af 
systematisering, anvendelse af teori og praktisk erfaring,  
• som led i fremsættelse af løsningsforslag at analysere og vurdere konsekvenser såvel for virksomheden og dens 
ansatte som for andre berørte grupper i og uden for virksomheden, 
• at formidle problemstillinger og resultater i en videnskabelig sammenhæng,  
• at udføre økonomiske og ledelsesmæssige arbejdsopgaver til løsning af problemerne, 
• at strukturere og udvikle sin faglige viden og kunnen.  

Akademiske kompetencer og kvalifikationer 
Uddannelsen tilsigter at give dimittenderne umiddelbar erhvervskompetence. Den tilsigter endvidere at kvalificere de 
studerende til videregående studier på de erhvervsøkonomiske kandidatuddannelser.

Hjemmel 
Uddannelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved 
universiteter, VTU se http://www.au.dk/da/regler/2004/bek338

Adgangskrav og forudsætninger 
Adgang til studiet reguleres i bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved videregående uddannelser 
(adgangsbekendtgørelsen).

Denne uddannelse giver adgang til: 
Afsluttet studium giver adgang til erhvervsøkonomiske kandidatuddannelser

Overgangsregler 
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2. Uddannelsens struktur

Prøveoversigt - 

Modul/årsprøve Prøvetitel/censur Fagype/bedømmelse Sem./ECTS

Statistik  Statistik projekt 1 Obligatorisk 1. sem.

1. årsprøve - Intern prøve uden censur Bestået/ikke bestået 5 ECTS

 Statistik projekt 2 Obligatorisk 2. sem.

1. årsprøve - Ekstern prøve med beskikket censur Gradueret 5 ECTS

Globalisering  Globalisering 1 Obligatorisk 1. sem.

1. årsprøve - Intern prøve med intern censur Gradueret 10 ECTS

 Globalisering 2 Obligatorisk 2. sem.

1. årsprøve - Ekstern prøve med beskikket censur Gradueret 10 ECTS

Nationaløkonomi, 
mikro

 Mikroøkonomi Obligatorisk 1. sem.

1. årsprøve - Intern prøve uden censur Gradueret 5 ECTS

Empirisk økonomi  Empirisk økonomi m/seminar Obligatorisk 2. sem.

1. årsprøve - Intern prøve med intern censur Gradueret 5 ECTS

Matematik  Matematik Obligatorisk 1. sem.

1. årsprøve - Intern prøve uden censur Bestået/ikke bestået 5 ECTS

Introduktion  Introduktion Obligatorisk 1. sem.

1. årsprøve - Intern prøve uden censur Bestået/ikke bestået 5 ECTS

Økonomistyring I  Økonomistyring Obligatorisk 2. sem.

1. årsprøve - Ekstern prøve med beskikket censur Gradueret 10 ECTS

Afsætningsøkonomi  Afsætningsøkonomi og organisations projekt Obligatorisk 3. sem.

- Ekstern prøve med beskikket censur Gradueret 20 ECTS

Nationaløkonomi, 
makro

 Nationaløkonomi makro Obligatorisk 3. sem.

- Ekstern prøve med beskikket censur Gradueret 10 ECTS

Økonomistyring II  Økonomiprojekt Obligatorisk 4. sem.

- Intern prøve med intern censur Gradueret 20 ECTS

Seminar I 
(Afsætning/Organisation)

 Seminar I Obligatorisk 4. sem.

- Intern prøve uden censur Gradueret 5 ECTS

Profil 
(15 ECTS / 5. sem.)

 Profil Valgfag 5. sem.

- Ekstern prøve med beskikket censur Gradueret 15 ECTS

Jura  Jura Obligatorisk 5. sem.

- Ekstern prøve med beskikket censur Gradueret 5 ECTS

Seminar II 
(Regnskab)

 Seminar II Obligatorisk 5. sem.

- Intern prøve uden censur Gradueret 5 ECTS

Strategi  Strategi Obligatorisk 6. sem.

- Intern prøve uden censur Gradueret 5 ECTS

Metode og 
videnskabsteori

 Metode Obligatorisk 6. sem.

- Intern prøve med intern censur Gradueret 5 ECTS

Bachelorprojekt  Projekt Obligatorisk 6. sem.
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- Ekstern prøve med beskikket censur Gradueret 20 ECTS

Valgfag, 4. semester 
(5 ECTS / 4. sem.)

 Valgfag, 4. semester Valgfag 4. sem.

- Intern prøve med intern censur Gradueret 5 ECTS

Valgfag, 5. semester 
(5 ECTS / 5. sem.)

 Valgfag, 5. semester Valgfag 5. sem.

- Intern prøve med intern censur Gradueret 5 ECTS
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Kassogram - 

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester

Statistik 
projekt 1  
5 ECTS

Globalisering 
1  
10 ECTS

Mikroøkonomi 
 
5 ECTS

Matematik  
5 ECTS

Introduktion  
5 ECTS

Statistik 
projekt 2  
5 ECTS

Globalisering 2  
10 ECTS

Empirisk 
økonomi 
m/seminar  
5 ECTS

Økonomistyring 
 
10 ECTS

Afsætningsøkonomi 
og organisations 
projekt  
20 ECTS

Nationaløkonomi 
makro  
10 ECTS

Økonomiprojekt 
 
20 ECTS

Seminar I  
5 ECTS

Valgfag, 4. 
semester  
5 ECTS

Profil  
15 ECTS

Jura  
5 ECTS

Seminar 
II  
5 ECTS

Valgfag, 
5. 
semester 
 
5 ECTS

Strategi 
 
5 ECTS

Metode  
5 ECTS

Projekt  
20 ECTS

Regler og faglige progressionsbestemmelser -  
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3. Uddannelsens enkelte discipliner og prøver

 Statistik

Fagets formål er at den studerende tilegner sig viden om centrale teoridannelser inden for fagets domæne og 
genstandsområder. Formålet er endvidere at den studerende efter endt undervisning kan redegøre for denne viden, 
bruge denne viden over for fagets problemstillinger i fagets domæne og genstandsområder, samt forme sin 
redegørelse for og brug af viden på en videnskabelig måde.  
 
I faget gives et grundlag for at kvantificere usikkerhed i forbindelse med beslutningstagning, således at man rationelt 
og logisk stringent kan træffe beslutninger inden for det erhvervsøkonomiske område, under hensyntagen til såvel 
konsekvenser som usikkerhed. 
 
I forbindelse med arbejdet med store og uoverskuelige datamængder er der behov for statistiske metoder til at 
udvælge og bearbejde relevant information samt til at identificere evt. sammenhænge mellem økonomiske variable. 
 
I mange beslutningssituationer tilvejebringes information således gennem udvælgelse af en stikprøve. Selve 
udvælgelsen af stikprøven er afgørende for værdien af den indsamlede information. Der er derfor behov for særlige 
udvælgelsesmetoder, således at bearbejdning, analyse og vurdering på et sandsynlighedsteoretisk grundlag er muligt. 
Følgende spørgsmål/trin, der knytter sig til de fleste beslutningssituationer, kan give et indtryk af, hvor statistik 
kommer ind og hvorfor: 
 
Hvilken information er nødvendig? 
Hvad er den relevante population eller proces? 
Hvordan udvælges stikprøveenhederne? 
Hvordan indhentes den nødvendige information fra stikprøveenhederne? 
Hvordan anvendes stikprøveinformation som baggrund for at drage konklusioner om populationen eller processen? 
Hvilke konklusioner kan træffes om populationen eller processen? 
 
Praktisk anvendelse af faget viser sig blandt andet i kvalitetskontrol, markedsanalyse, meningsmåling, 
stikprøverevision og prognosticering. 
 
 
Kriterier for målopnåelse: 
 
• Den studerende skal kunne gøre rede for tilegnet viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved 
kumulativt 
o at vise lige netop tilstrækkeligt kendskab til litteraturgivne tilgange til faget 
o at vise bredere og mere uddybet kendskab til litteraturgivne tilgange til faget 
o at vise systematiserende og sammenlignende kendskab til litteraturgivne tilgange til faget 
o på et litteraturgivet systematisk grundlag at diskutere styrker og svagheder ved de enkelte tilgange og deres egne 
begrundelser og grundlag 
 
• Den studerende skal endvidere kunne bruge tilegnet viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved 
kumulativt 
o at vise lige netop tilstrækkeligt kendskab til enkeltstående litteraturgivne tilgange til faglige problemstillinger (lige 
netop tilstrækkeligt at kunne identificere, benævne, parafrasere)  
o at vise bredere og mere uddybet kendskab til litteraturgivne tilgange til problemstillinger inden for faget (lidt 
bredere og mere uddybet at kunne identificere, benævne, parafrasere)  
o at vise systematiserende og sammenlignende kendskab til litteraturgivne tilgange til problemstillinger inden for 
faget (at kunne beskrive, opliste)  
o på en litteraturgivet måde at diskutere styrker og svagheder i forskellige litteraturgivne tilgange til løsning af 
problemstillinger og deres løsningsbidrag (at kunne forstå, forklare, analysere, anvende) 
 
• Endeligt skal den studerende kunne formgive sin viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved 
kumulativt 
o at formulere redegørelse for og brug af viden på en sprogligt letforståelig måde.  
o at formulere sin redegørelse for og brug af viden velstruktureret og med god effektivitet (kun det af et stofområde, 
der er relevant for emnet medtages).  

Modulet består af følgende prøver:

1. Statistik projekt 1

Formål: 
Fagets formål er at den studerende tilegner sig viden om centrale teoridannelser inden for fagets domæne og 
genstandsområder. Formålet er endvidere at den studerende efter endt undervisning kan redegøre for denne viden, 
bruge denne viden over for fagets problemstillinger i fagets domæne og genstandsområder, samt forme sin 
redegørelse for og brug af viden på en videnskabelig måde.  
 
I faget gives et grundlag for at kvantificere usikkerhed i forbindelse med beslutningstagning, således at man rationelt 
og logisk stringent kan træffe beslutninger inden for det erhvervsøkonomiske område, under hensyntagen til såvel 
konsekvenser som usikkerhed. 
 
I forbindelse med arbejdet med store og uoverskuelige datamængder er der behov for statistiske metoder til at 
udvælge og bearbejde relevant information samt til at identificere evt. sammenhænge mellem økonomiske variable. 
 
I mange beslutningssituationer tilvejebringes information således gennem udvælgelse af en stikprøve. Selve 
udvælgelsen af stikprøven er afgørende for værdien af den indsamlede information. Der er derfor behov for særlige 
udvælgelsesmetoder, således at bearbejdning, analyse og vurdering på et sandsynlighedsteoretisk grundlag er muligt. 
Følgende spørgsmål/trin, der knytter sig til de fleste beslutningssituationer, kan give et indtryk af, hvor statistik 
kommer ind og hvorfor: 
 
Hvilken information er nødvendig? 
Hvad er den relevante population eller proces? 
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Hvordan udvælges stikprøveenhederne? 
Hvordan indhentes den nødvendige information fra stikprøveenhederne? 
Hvordan anvendes stikprøveinformation som baggrund for at drage konklusioner om populationen eller processen? 
Hvilke konklusioner kan træffes om populationen eller processen? 
 
Praktisk anvendelse af faget viser sig blandt andet i kvalitetskontrol, markedsanalyse, meningsmåling, 
stikprøverevision og prognosticering. 

Undervisningsform: 

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Gruppe Skriftlig Udleveret/stillet 
spørgsmål

7 dag(-e)   Indlevering

 

2. Statistik projekt 2

Formål: 
Fagets formål er at den studerende tilegner sig viden om centrale teoridannelser inden for fagets domæne og 
genstandsområder. Formålet er endvidere at den studerende efter endt undervisning kan redegøre for denne viden, 
bruge denne viden over for fagets problemstillinger i fagets domæne og genstandsområder, samt forme sin 
redegørelse for og brug af viden på en videnskabelig måde.  
 
I faget gives et grundlag for at kvantificere usikkerhed i forbindelse med beslutningstagning, således at man rationelt 
og logisk stringent kan træffe beslutninger inden for det erhvervsøkonomiske område, under hensyntagen til såvel 
konsekvenser som usikkerhed. 
 
I forbindelse med arbejdet med store og uoverskuelige datamængder er der behov for statistiske metoder til at 
udvælge og bearbejde relevant information samt til at identificere evt. sammenhænge mellem økonomiske variable. 
 
I mange beslutningssituationer tilvejebringes information således gennem udvælgelse af en stikprøve. Selve 
udvælgelsen af stikprøven er afgørende for værdien af den indsamlede information. Der er derfor behov for særlige 
udvælgelsesmetoder, således at bearbejdning, analyse og vurdering på et sandsynlighedsteoretisk grundlag er muligt. 
Følgende spørgsmål/trin, der knytter sig til de fleste beslutningssituationer, kan give et indtryk af, hvor statistik 
kommer ind og hvorfor: 
 
Hvilken information er nødvendig? 
Hvad er den relevante population eller proces? 
Hvordan udvælges stikprøveenhederne? 
Hvordan indhentes den nødvendige information fra stikprøveenhederne? 
Hvordan anvendes stikprøveinformation som baggrund for at drage konklusioner om populationen eller processen? 
Hvilke konklusioner kan træffes om populationen eller processen? 
 
Praktisk anvendelse af faget viser sig blandt andet i kvalitetskontrol, markedsanalyse, meningsmåling, 
stikprøverevision og prognosticering. 

Undervisningsform: 

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Kombineret 
skriftlig og 
mundtlig

-    -

Bemærkning 
Projekt og mundtligt forsvar efter 2. semester (ekstern censur).

 Globalisering

Fagets formål er, at den studerende tilegner sig viden om de centrale begrebsdannelser i den erhvervsøkonomiske 
fagverden. Formålet er endvidere, at den studerende efter endt undervisning kan redegøre for de centrale begreber 
samt bruge denne viden i løsning af konkrete erhvervsøkonomiske problemer.  
 
 
Kriterier for målopnåelse: 
 
• Den studerende skal kunne gøre rede for tilegnet viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved 
kumulativt 
o at vise lige netop tilstrækkeligt kendskab til litteraturgivne tilgange til faget 
o at vise bredere og mere uddybet kendskab til litteraturgivne tilgange til faget 
o at vise systematiserende og sammenlignende kendskab til litteraturgivne tilgange til faget 
o på et litteraturgivet systematisk grundlag at diskutere styrker og svagheder ved de enkelte tilgange og deres egne 
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begrundelser og grundlag 
o på et ikke umiddelbart litteraturgivet systematisk grundlag at diskutere styrker og svagheder ved de enkelte 
tilgange og deres egne begrundelser og grundlag 
 
• Den studerende skal endvidere kunne bruge tilegnet viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved 
kumulativt 
o at vise lige netop tilstrækkeligt kendskab til enkeltstående litteraturgivne tilgange til faglige problemstillinger (lige 
netop tilstrækkeligt at kunne identificere, benævne, parafrasere)  
o at vise bredere og mere uddybet kendskab til litteraturgivne tilgange til problemstillinger inden for faget (lidt 
bredere og mere uddybet at kunne identificere, benævne, parafrasere)  
o at vise systematiserende og sammenlignende kendskab til litteraturgivne tilgange til problemstillinger inden for 
faget (at kunne beskrive, opliste)  
o på en litteraturgivet måde at diskutere styrker og svagheder i forskellige litteraturgivne tilgange til løsning af 
problemstillinger og deres løsningsbidrag (at kunne forstå, forklare, analysere, anvende) 
o på en ikke umiddelbart litteraturgivet måde selvstændigt at udtænke, diskutere og argumentere for tilgange til 
problemstillinger og/eller udvise selvstændig hypotese-, begrebs- og modeldannelse (at kunne generere, teoretisere, 
hypotesedanne, reflektere, perspektivere) 
 
• Endeligt skal den studerende kunne formgive sin viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved 
kumulativt 
o at formulere redegørelse for og brug af viden på en sprogligt letforståelig måde.  
o at formulere sin redegørelse for og brug af viden velstruktureret og med god effektivitet (kun det af et stofområde, 
der er relevant for emnet medtages)  
o at formulere sin redegørelse for og brug af viden i en klar og ekspliciteret didaktik, forklarings- og/eller 
forståelsesorienteret og med metakommunikation, hvor dette er nødvendigt og velanbragt. Kan anvende 
videnskabelige standard fremstillingsformer afstemt med – eller udviklet ift – emnet og opgaven.  

Modulet består af følgende prøver:

1. Globalisering 1

Formål: 
Fagets formål er, at den studerende tilegner sig viden om de centrale begrebsdannelser i den erhvervsøkonomiske 
fagverden. Formålet er endvidere, at den studerende efter endt undervisning kan redegøre for de centrale begreber 
samt bruge denne viden i løsning af konkrete erhvervsøkonomiske problemer.  
 
Kursusbeskrivelse: (Fagligt indhold, domæne og genstandsområder) 
 
Der behandles en række forskellige emner, herunder 
• Produktionsfunktionen og produktionsteori 
• Forskellige omkostningstyper, omkostningsstruktur og omkostningsfunktioner 
• Efterspørgsel og markedsformer 
• Optimering under forskellige markedsformer 
• Virksomhedens pris- og produktpolitik 
• Udformning af organisationsstrukturen 
• Anvendelse af organisationsstrukturen 
• Strategi 

Undervisningsform: 

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Kombineret 
skriftlig og 
mundtlig

-    -

Bemærkning 
Individuel mundtlig eksamen på grundlag af grupperapport

2. Globalisering 2

Formål: 
Den studerende skal selvstændigt kunne vurdere såvel velfærdsøkonomiske aspekter af ændrede internationale 
spilleregler som de afsætningsmæssige konsekvenser for virksomheden heraf. 
 
Den studerende skal endvidere være i stand til at sammenkæde centrale problemstillinger indenfor 
afsætningsøkonomien i en udenrigsøkonomisk kontekst. 
 
Fagets formål er endvidere at den studerende tilegner sig viden om forskning og centrale teoridannelser inden for 
fagets domæne og genstandsområder. Formålet er endvidere at den studerende efter endt undervisning kan redegøre 
for denne viden, bruge denne viden over for fagets problemstillinger i fagets domæne og genstandsområder, samt 
forme sin redegørelse for og brug af viden på en videnskabelig måde. 

Undervisningsform: 

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
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Individuel Skriftlig -    -

Bemærkning 
I løbet af semestret skal grupper af studerende lave en gruppepræsentation hver af en tværgående case. 
Gennemførelsen af denne præsentation skal bedømmes bestået som forudsætning for deltagelsen i nedennævnte 
eksamensaktivitet. I denne aktivitet medvirker ingen censor. 
Eksamen vil bestå af en 4 timers skriftlig case eksamen med alle hjælpemidler. Der medvirker ekstern censur ved 
denne aktivitet. 

 

 Nationaløkonomi, mikro

Fagets formål er at den studerende tilegner sig viden om forskning og centrale teoridannelser inden for fagets 
domæne og genstandsområder. Formålet er endvidere at den studerende efter endt undervisning kan redegøre for 
denne viden, anvende denne viden over for fagets problemstillinger i fagets domæne og genstandsområder. 
 
 
Kriterier for målopfyldelse: 
Den studerende skal kunne gøre rede for tilegnet viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved kumulativt 
at: 
 
- vise lige netop tilstrækkelig kendskab til litteraturgivne tilgange til faget 
 
- på en litteraturgivet måde at diskutere styrker og svagheder i forskellige litteraturgivne tilgange til løsning af 
problemstillinger og deres løsningsbidrag ved en sammenligne og diskussion af fagets teori og metode ved aktuelle 
problemstillinger i erhvervslivet 
 
- vurdere indflydelsen af ændrede problemstillinger på samfundets velfærd 
 
- at formulere sin redegørelse for og brug af viden velstruktureret og med god effektivitet indenfor,  
den mikroøkonomiske adfærdsbeskrivelse for husholdnings- og virksomhedssektoren, 
markedsformerne og konkurrenceformer, 
ligevægtsteorien,  
velfærdsteorien,  
mikroøkonomisk baserede økonomiske implikationer og indgreb og de velfærdsøkonomiske aspekter heraf. 

Modulet består af følgende prøver:

1. Mikroøkonomi

Formål: 
Fagets formål er at den studerende tilegner sig viden om forskning og centrale teoridannelser inden for fagets 
domæne og genstandsområder. Formålet er endvidere at den studerende efter endt undervisning kan redegøre for 
denne viden, anvende denne viden over for fagets problemstillinger i fagets domæne og genstandsområder.

Undervisningsform: 

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Skriftlig -    -

Bemærkning 
Skriftlig eksamen 2 timer med alle hjælpemidler 
Opgaven bedømmes af underviseren. 

 Empirisk økonomi

Fagets formål inkl. projektet er at den studerende tilegner sig viden om de centrale danske empiriske økonomiske 
forhold, nye forskningsresultater og udviklingstendenser inden for fagets domæne og genstandsområder. Formålet er 
endvidere at den studerende efter endt undervisning kan opnår evnen til at redegøre for en samfundsøkonomisk 
problemstilling med anvendelse af statistisk materiale på en velbegrundet, velstruktureret og informativ måde. 
Gennem selvstændigt udarbejdede redegørelser om empirisk økonomiske problemstillinger i samfundet, indøves den 
videnskabelige metode i rapportteknisk form og opgaveløsning. 
 
 
Kriterier for målopfyldelse: 
Den studerende skal kunne gøre rede for tilegnet viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved kumulativt 
at: 
 
Vise lige netop tilstrækkelig kendskab til litteraturgivne tilgange til faget  
 
Vurdere aktuelle empiriske problemstillinger i relation til stoffet inden for: 
 
� befolkningsforhold og arbejdsstyrke 
� erhvervsstruktur og nationalregnskab 
� fremstillingsvirksomhed og distribution 
� beskæftigelse og ledighed 
� de offentlige finanser og velfærdsstaten 
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� penge- og kapitalmarkedet 
� priser og lønninger 
� indkomstfordeling 
� udenrigshandel og EU 
� betalingsbalance og kapitalbalance 
� energi og miljø 
� prognoser og pristal 
 
Demonstrere analytiske evner ved brug af statistiske data 
 
At formulere sin redegørelse for og brug af viden i en klar og ekspliciteret didaktik og demonstrere beherskelse af den 
videnskabelige metode i rapportskrivning 

Modulet består af følgende prøver:

1. Empirisk økonomi m/seminar

Formål: 
Fagets formål inkl. projektet er at den studerende tilegner sig viden om de centrale danske empiriske økonomiske 
forhold, nye forskningsresultater og udviklingstendenser inden for fagets domæne og genstandsområder. Formålet er 
endvidere at den studerende efter endt undervisning kan opnår evnen til at redegøre for en samfundsøkonomisk 
problemstilling med anvendelse af statistisk materiale på en velbegrundet, velstruktureret og informativ måde. 
Gennem selvstændigt udarbejdede redegørelser om empirisk økonomiske problemstillinger i samfundet, indøves den 
videnskabelige metode i rapportteknisk form og opgaveløsning.

Undervisningsform: 

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Kombineret 
skriftlig og 
mundtlig

-    -

Bemærkning 
Med udgangspunkt i projektet eksamineres i pensum. 
20 min. eksamination foretages af underviseren/vejlederen 
Der gives én samlet karakter 

 Matematik

Målet er at bringe de studerende op på et niveau svarende til fagligt A-niveau inden for de emner, hvor faget 
anvendes som hjælpefag til at understøtte de økonomiske og statistiske fagområder. 
 
Undervisningen har til formål at bibringe de studerende det kendskab til matematik og matematiske modeller, der er 
nødvendigt for at tilegne sig de kvantitativt orienterede fag i studiet. 
 
 
Kursusbeskrivelse: 
 
1. Funktioner i én variabel: differentiation, optimering 
2. Funktioner i to og flere variable: partiel differentiation, optimering 
3. Integration: ubestemte og bestemte integraler, partiel integration og integration ved substituion 
4. Kvotientrækker, anvendelser indenfor finansieringen 
5. Matrix algebra: Vektorer, matricer, regneoperationer, determinantbestemmelse, lineære ligningssystemer 
 
 
Kriterier for målopnåelse: 
 
• Den studerende skal kunne gøre rede for tilegnet viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved 
kumulativt 
o at vise lige netop tilstrækkeligt kendskab til litteraturgivne tilgange til faget 
o at vise bredere og mere uddybet kendskab til litteraturgivne tilgange til faget 
o at vise systematiserende og sammenlignende kendskab til litteraturgivne tilgange til faget 
 
• Den studerende skal endvidere kunne bruge tilegnet viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved 
kumulativt 
o at vise lige netop tilstrækkeligt kendskab til enkeltstående litteraturgivne tilgange til faglige problemstillinger (lige 
netop tilstrækkeligt at kunne identificere, benævne, parafrasere)  
o at vise bredere og mere uddybet kendskab til litteraturgivne tilgange til problemstillinger inden for faget (lidt 
bredere og mere uddybet at kunne identificere, benævne, parafrasere)  
o at vise systematiserende og sammenlignende kendskab til litteraturgivne tilgange til problemstillinger inden for 
faget (at kunne beskrive, opliste)  
 
• Endeligt skal den studerende kunne formgive sin viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved 
kumulativt 
o at formulere redegørelse for og brug af viden på en sprogligt letforståelig måde.  
o at formulere sin redegørelse for og brug af viden velstruktureret og med god effektivitet (kun det af et stofområde, 
der er relevant for emnet medtages)  

Modulet består af følgende prøver:
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1. Matematik

Formål: 

Målet er at bringe de studerende op på et niveau svarende til fagligt A-
niveau inden for de emner, hvor faget anvendes som hjælpefag til at 
understøtte de økonomiske og statistiske fagområder. 
 
 
 

Undervisningen har til formål at bibringe de studerende det kendskab til 
matematik og matematiske modeller, der er nødvendigt for at tilegne sig de 
kvantitativt orienterede fag i studiet. 
 
 
 
 
 

  
Undervisningsform: 

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Skriftlig Udleveret/stillet 
spørgsmål

4 time(-r)   Indlevering

 Introduktion

Formålet er, at de studerende skal bibringes en forståelse for de specielle krav et studium stiller til vedkommende – 
både på det personlige, såvel som interpersonelle plan. Ligeledes skal de studerende tilegne sig metoder og værktøjer 
der gør dem i stand til, på et mere kvalificeret grundlag, at danne studiegrupper. Ligeledes skal den studerende 
bibringes en forståelse for hvorledes den enkelte og grupper kan arbejde med innovation. 
 
Kurset består af to separate moduler: 
1. Første del er en egentlig introduktion, hvor de studerende skal bibringes personlige arbejdsmetoder der sætter dem 
i stand til at identificere forskellige karakteristika for personers deltagelse i grupper. Introduktionen fokuserer primært 
på, at de studerende kan danne velfungerende studiegrupper, som forudsætning for et godt studiemiljø. 
2. Anden del foregår som en temauge, hvor alle studerende på tværs af studieretninger introduceres til og arbejder 
med innovation. 
 
 
Kriterier for målopnåelse: 
• Den studerende skal kunne gøre rede for tilegnet viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved 
kumulativt 
o at vise lige netop tilstrækkeligt kendskab til litteraturgivne tilgange til faget 
o at vise bredere og mere uddybet kendskab til litteraturgivne tilgange til faget 
o at vise systematiserende og sammenlignende kendskab til litteraturgivne tilgange til faget 
 
• Den studerende skal endvidere kunne bruge tilegnet viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved 
kumulativt 
o at vise lige netop tilstrækkeligt kendskab til enkeltstående litteraturgivne tilgange til faglige problemstillinger (lige 
netop tilstrækkeligt at kunne identificere, benævne, parafrasere)  
o at vise bredere og mere uddybet kendskab til litteraturgivne tilgange til problemstillinger inden for faget (lidt 
bredere og mere uddybet at kunne identificere, benævne, parafrasere)  
 
• Endeligt skal den studerende kunne formgive sin viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved 
kumulativt 
o at formulere redegørelse for og brug af viden på en sprogligt letforståelig måde.  
o at formulere sin redegørelse for og brug af viden velstruktureret og med god effektivitet (kun det af et stofområde, 
der er relevant for emnet medtages) 

Modulet består af følgende prøver:

1. Introduktion

Formål: 
Formålet er, at de studerende skal bibringes en forståelse for de specielle krav et studium stiller til vedkommende – 
både på det personlige, såvel som interpersonelle plan. 
Ligeledes skal de studerende tilegne sig metoder og værktøjer der gør dem i stand til, på et mere kvalificeret 
grundlag, at danne studiegrupper. Ligeledes skal den studerende bibringes en forståelse for hvorledes den enkelte og 
grupper kan arbejde med innovation.

Undervisningsform: 

Undervisningssprog: 
Dansk

Kursusbeskrivelse: 
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PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Kombineret 
skriftlig og 
mundtlig

-    -

Bemærkning 
Modul 1 og 2: Grupperapport med præsentation.

 

 Økonomistyring I

Formålet med kurset er at give de studerende en indføring i registreringen af de daglige transaktioner i virksomheder. 
Derudover skal de studerende være i stand til at afslutte og rapportere et årsregnskab og foretage regnskabsanalyse 
heraf. Ligeledes skal den studerende indføres i økonomistyringens område, så de opnår en forståelse for områdets 
betydning for driften af en virksomhed.

Modulet består af følgende prøver:

1. Økonomistyring

Formål: 
Formålet med kurset er at give de studerende en indføring i registreringen af de daglige transaktioner i virksomheder. 
Derudover skal de studerende være i stand til at afslutte og rapportere et årsregnskab og foretage regnskabsanalyse 
heraf. Ligeledes skal den studerende indføres i økonomistyringens område, så de opnår en forståelse for områdets 
betydning for driften af en virksomhed.

Undervisningsform: 

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Skriftlig Udleveret/stillet 
spørgsmål

4 time(-r)  Alle 
sædvanlige

Indlevering

 Afsætningsøkonomi

Den studerende skal kunne analysere virksomhedens afsætningsøkonomiske problemer gennem brug af nyere 
afsætningsøkonomiske teorier og værktøjer.. Dette indebærer, at den studerende skal kunne identificere, beskrive, 
analysere og løse afsætningsøkonomiske proble-mer gennem indsamling og bearbejdning af relevante markedsdata. 
 
Dette medfører for det første at de studerende skal kunne anvende strategiske overvejelser m.h.t. virksomhedens 
markedsføring og analysere samspillet mellem markedsføringens forskellige beslutningsvariable (parametre) og være i 
stand til at sammensætte disse i en markedsføringsplan. 
 
For det andet skal de studerende sættes i stand til at indsamle og bearbejde relevant markedsinformation til støtte for 
marketingbeslutninger. Dette fordrer et indgående kendskab til markedsanalyseområdet. 
 
Fagets formål er således at den studerende tilegner sig viden om centrale teoridannelser inden for fagets domæne og 
genstandsområder. Formålet er endvidere at den studerende efter endt undervisning kan redegøre for denne viden, 
bruge denne viden over for fagets problemstillinger i fagets domæne og genstandsområder, samt forme sin 
redegørelse for og brug af viden på en videnskabelig måde. 
 
Prøveform:  
Afsætning evalueres sammen med Organisation. 
Kurserne evalueres ved en grupperapport med individuelt mundtligt forsvar ved slutningen af 3. semester. I prøven 
indgår pensum fra globaliseringsundervisningen på 1. år, afsætningsundervisningen i 3. semester og 
organisationsundervisningen i 3. semester. 
 
 
Kriterier for mål opnåelse: 
 
 
• Den studerende skal kunne gøre rede for tilegnet viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved 
kumulativt 
o at vise lige netop tilstrækkeligt kendskab til litteraturgivne tilgange til faget 
o at vise bredere og mere uddybet kendskab til litteraturgivne tilgange til faget 
o at vise systematiserende og sammenlignende kendskab til litteraturgivne tilgange til faget 
o på et litteraturgivet systematisk grundlag at diskutere styrker og svagheder ved de enkelte tilgange og deres egne 
begrundelser og grundlag 
o på et ikke umiddelbart litteraturgivet systematisk grundlag at diskutere styrker og svagheder ved de enkelte 
tilgange og deres egne begrundelser og grundlag 
 
• Den studerende skal endvidere kunne bruge tilegnet viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved 
kumulativt 
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o at vise lige netop tilstrækkeligt kendskab til enkeltstående litteraturgivne tilgange til faglige problemstillinger (lige 
netop tilstrækkeligt at kunne identificere, benævne, parafrasere)  
o at vise bredere og mere uddybet kendskab til litteraturgivne tilgange til problemstillinger inden for faget (lidt 
bredere og mere uddybet at kunne identificere, benævne, parafrasere)  
o at vise systematiserende og sammenlignende kendskab til litteraturgivne tilgange til problemstillinger inden for 
faget (at kunne beskrive, opliste)  
o på en litteraturgivet måde at diskutere styrker og svagheder i forskellige litteraturgivne tilgange til løsning af 
problemstillinger og deres løsningsbidrag (at kunne forstå, forklare, analysere, anvende) 
o på en ikke umiddelbart litteraturgivet måde selvstændigt at udtænke, diskutere og argumentere for tilgange til 
problemstillinger og/eller udvise selvstændig hypotese-, begrebs- og modeldannelse (at kunne generere, teoretisere, 
hypotesedanne, reflektere, perspektivere) 
 
• Endeligt skal den studerende kunne formgive sin viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved 
kumulativt 
o at formulere redegørelse for og brug af viden på en sprogligt letforståelig måde.  
o at formulere sin redegørelse for og brug af viden velstruktureret og med god effektivitet (kun det af et stofområde, 
der er relevant for emnet medtages)  
o at formulere sin redegørelse for og brug af viden i en klar og ekspliciteret didaktik, forklarings- og/eller 
forståelsesorienteret og med metakommunikation, hvor dette er nødvendigt og velanbragt. Kan anvende 
videnskabelige standard fremstillingsformer afstemt med – eller udviklet ift – emnet og opgaven.  

Modulet består af følgende prøver:

1. Afsætningsøkonomi og organisations projekt

Formål: 
Den studerende skal kunne analysere virksomhedens afsætningsøkonomiske problemer gennem brug af nyere 
afsætningsøkonomiske teorier og værktøjer.. Dette indebærer, at den studerende skal kunne identificere, beskrive, 
analysere og løse afsætningsøkonomiske proble¬mer gennem indsamling og bearbejdning af relevante markedsdata. 
 
Dette medfører for det første at de studerende skal kunne anvende strategiske overvejelser m.h.t. virksomhedens 
markedsføring og analysere samspillet mellem markedsføringens forskellige beslutningsvariable (parametre) og være i 
stand til at sammensætte disse i en markedsføringsplan. 
 
For det andet skal de studerende sættes i stand til at indsamle og bearbejde relevant markedsinformation til støtte for 
marketingbeslutninger. Dette fordrer et indgående kendskab til markedsanalyseområdet. 
 
Fagets formål er således at den studerende tilegner sig viden om centrale teoridannelser inden for fagets domæne og 
genstandsområder. Formålet er endvidere at den studerende efter endt undervisning kan redegøre for denne viden, 
bruge denne viden over for fagets problemstillinger i fagets domæne og genstandsområder, samt forme sin 
redegørelse for og brug af viden på en videnskabelig måde. 

Undervisningsform: 

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Kombineret 
skriftlig og 
mundtlig

-    -

Bemærkning 
Afsætning evalueres sammen med Organisation. 
Kurserne evalueres ved en grupperapport med individuelt  
mundtligt forsvar ved slutningen af 3. semester. I prøven indgår  
pensum fra globaliseringsundervisningen på 1. år,  
afsætningsundervisningen i 3. semester og  
organisationsundervisningen i 3. semester. 

 Nationaløkonomi, makro

Fagets formål er at den studerende tilegner sig viden om forskning og centrale teoridannelser inden for fagets 
domæne og genstandsområder. Formålet er endvidere at den studerende efter endt undervisning kan anvende de i 
pensum gennemgåede makroøkonomiske modeller til redegørelse for dagsaktuelle nationaløkonomiske 
problemstillinger såvel i den hjemlige økonomisk-politiske udvikling som i andre landes. 
 
 
Kriterier for målopfyldelse: 
Den studerende skal kunne gøre rede for tilegnet viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved 
kumulativt: 
- at vise systematiserende og sammenlignende kendskab til litteraturgivne tilgange til faget. 
-  
Den studerende skal endvidere kunne bruge tilegnet viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved 
kumulativt: 
 
- på en litteraturgiven måde at diskutere styrker og svagheder i forskellige litteraturgivne tilgange til løsninger af 
problemstillinger og gennem analyser fremsætte løsninger baseret på de i litteraturen angivne økonomiske modeller 
 
 
Den studerende skal kunne formgive sin viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved kumulativt: 
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- at formulere sin redegørelse for brug af viden velstruktureret og med god effektivitet inden for områder som, 
indkomstdannelsen og general ligevægtsteori  
forbrugs- og investeringsteorien, 
økonomisk politik i den lukkede økonomi 
økonomisk politik i den åbne økonomi under forskellige valutakurssystemer, 
styring af den aggregerede efterspørgsel 
styring af det aggregerede udbud, kort sigt, mellemlang sigt, lang sigt  
forventningsdannelsen  
inflationsteorien,  
vækst teori 
konjunkturteorien, 
internationale økonomiske perspektiver. 

Modulet består af følgende prøver:

1. Nationaløkonomi makro

Formål: 
Fagets formål er at den studerende tilegner sig viden om forskning og centrale teoridannelser inden for fagets 
domæne og genstandsområder. Formålet er endvidere at den studerende efter endt undervisning kan anvende de i 
pensum gennemgåede makroøkonomiske modeller til redegørelse for dagsaktuelle nationaløkonomiske 
problemstillinger såvel i den hjemlige økonomisk-politiske udvikling som i andre landes.

Undervisningsform: 

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Skriftlig -    -

Bemærkning 
Skriftlig 4 timers eksamen uden hjælpemidler, ekstern censur.

 Økonomistyring II

Formålet med dette kursus er at give de studerende en generel introduktion til kontrollens betydning i 
økonomistyringen. Den detaillerede kontrol og afrapportering på forskellige dimensioner er et væsentligt element 
ligesom problemerne omkring interne afregningspriser indgår. Forskellige tiltag indenfor strategisk økonomistyring 
introduceres. 
 
 
Kriterier for målopnåelse: 
• Den studerende skal kunne gøre rede for tilegnet viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved 
kumulativt 
o at vise lige netop tilstrækkeligt kendskab til litteraturgivne tilgange til faget 
o at vise bredere og mere uddybet kendskab til litteraturgivne tilgange til faget 
o at vise systematiserende og sammenlignende kendskab til litteraturgivne tilgange til faget 
o på et litteraturgivet systematisk grundlag at diskutere styrker og svagheder ved de enkelte tilgange og deres egne 
begrundelser og grundlag 
 
• Den studerende skal endvidere kunne bruge tilegnet viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved 
kumulativt 
o at vise lige netop tilstrækkeligt kendskab til enkeltstående litteraturgivne tilgange til faglige problemstillinger (lige 
netop tilstrækkeligt at kunne identificere, benævne, parafrasere)  
o at vise bredere og mere uddybet kendskab til litteraturgivne tilgange til problemstillinger inden for faget (lidt 
bredere og mere uddybet at kunne identificere, benævne, parafrasere)  
o at vise systematiserende og sammenlignende kendskab til litteraturgivne tilgange til problemstillinger inden for 
faget (at kunne beskrive, opliste)  
o på en litteraturgivet måde at diskutere styrker og svagheder i forskellige litteraturgivne tilgange til løsning af 
problemstillinger og deres løsningsbidrag (at kunne forstå, forklare, analysere, anvende) 
 
 
• Endeligt skal den studerende kunne formgive sin viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved 
kumulativt 
o at formulere sin redegørelse for, og brug af viden på en sprogligt letforståelig måde.  
o at formulere sin redegørelse for og brug af viden velstruktureret og med god effektivitet (kun det af et stofområde, 
der er relevant for emnet medtages)  

Modulet består af følgende prøver:

1. Økonomiprojekt

Formål: 

Formålet med dette kursus er at give de studerende en generel introduktion til kontrollens betydning i 
økonomistyringen. Den detaillerede kontrol og afrapportering på forskellige dimensioner er et væsentligt element 
ligesom problemerne omkring interne afregningspriser indgår. Forskellige tiltag indenfor strategisk økonomistyring 
introduceres. 

Undervisningsform: 

Undervisningssprog: 
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Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Kombineret 
skriftlig og 
mundtlig

-    -

Bemærkning 
Faget evalueres ved en prøve ved afslutningen af 4. semester med intern censur. Prøven omfatter fagene 
Økonomistyring I, Økonomistyring II, Regnskab og Finansiering/Investering. Prøven stilles som en case opgave og 
løses i grupper af 3-4 studerende. Efterfølgende eksamineres de studerende individuelt ved en mundtlig prøve, hvor 
udgangspunktet vil være den skriftlige besvarelse.

 Seminar I (Afsætning/Organisation)

Seminar - Afsætningsøkonomi: 
Det er seminarrækkens mål: 
 
- at træne de studerende i at kunne bearbejde og anvende den indlærte teori i brugbare løsninger for afgrænsede 
problemstillinger i virksomheder 
 
- at udvide og uddybe de studerendes afsætningsøkonomiske viden på områder, som undervisning og workshop kun i 
begrænset omfang har dækket 
 
- at træne evnen til at analysere, vurdere og kortfattet redegøre for de centrale elementer i et større 
litteraturgrundlag  
 
- at opøve evnen til målrettet og relevant litteratursøgning 
 
- at træne de studerende i positiv formidling og argumentation for valgte angrebsvinkler 
 
- at se afsætningsøkonomien i et internationalt perspektiv 
 
Fagets formål er at den studerende tilegner sig yderligere viden om forskning og centrale teoridannelser inden for 
fagets domæne og genstandsområder. Formålet er endvidere at den studerende efter endt undervisning kan redegøre 
for denne viden, bruge denne viden over for fagets problemstillinger i fagets domæne og genstandsområder, samt 
forme sin redegørelse for og brug af viden på en videnskabelig måde. 
 
 
Kriterier for målopnåelse: 
 
 
• Den studerende skal kunne gøre rede for tilegnet viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved 
kumulativt 
o at vise lige netop tilstrækkeligt kendskab til litteraturgivne tilgange til faget 
o at vise bredere og mere uddybet kendskab til litteraturgivne tilgange til faget 
o at vise systematiserende og sammenlignende kendskab til litteraturgivne tilgange til faget 
o på et litteraturgivet systematisk grundlag at diskutere styrker og svagheder ved de enkelte tilgange og deres egne 
begrundelser og grundlag 
o på et ikke umiddelbart litteraturgivet systematisk grundlag at diskutere styrker og svagheder ved de enkelte 
tilgange og deres egne begrundelser og grundlag 
 
• Den studerende skal endvidere kunne bruge tilegnet viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved 
kumulativt 
o at vise lige netop tilstrækkeligt kendskab til enkeltstående litteraturgivne tilgange til faglige problemstillinger (lige 
netop tilstrækkeligt at kunne identificere, benævne, parafrasere)  
o at vise bredere og mere uddybet kendskab til litteraturgivne tilgange til problemstillinger inden for faget (lidt 
bredere og mere uddybet at kunne identificere, benævne, parafrasere)  
o at vise systematiserende og sammenlignende kendskab til litteraturgivne tilgange til problemstillinger inden for 
faget (at kunne beskrive, opliste)  
o på en litteraturgivet måde at diskutere styrker og svagheder i forskellige litteraturgivne tilgange til løsning af 
problemstillinger og deres løsningsbidrag (at kunne forstå, forklare, analysere, anvende) 
o på en ikke umiddelbart litteraturgivet måde selvstændigt at udtænke, diskutere og argumentere for tilgange til 
problemstillinger og/eller udvise selvstændig hypotese-, begrebs- og modeldannelse (at kunne generere, teoretisere, 
hypotesedanne, reflektere, perspektivere) 
 
• Endeligt skal den studerende kunne formgive sin viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved 
kumulativt 
o at formulere redegørelse for og brug af viden på en sprogligt letforståelig måde.  
o at formulere sin redegørelse for og brug af viden velstruktureret og med god effektivitet (kun det af et stofområde, 
der er relevant for emnet medtages)  
o at formulere sin redegørelse for og brug af viden i en klar og ekspliciteret didaktik, forklarings- og/eller 
forståelsesorienteret og med metakommunikation, hvor dette er nødvendigt og velanbragt. Kan anvende 
videnskabelige standard fremstillingsformer afstemt med – eller udviklet ift – emnet og opgaven.  

Modulet består af følgende prøver:

1. Seminar I

Formål: 
Afsætningsøkonomi: 
Den studerende skal kunne analysere virksomhedens afsætningsøkonomiske problemer gennem brug af nyere 
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afsætningsøkonomiske teorier og værktøjer. Dette indebærer, at den studerende skal kunne identificere, beskrive, 
analysere og løse afsætningsøkonomiske problemer gennem indsamling og bearbejdning af relevante markedsdata. 
 
Dette medfører for det første at de studerende skal kunne anvende strategiske overvejelser m.h.t. virksomhedens 
markedsføring og analysere samspillet mellem markedsføringens forskellige beslutningsvariable (parametre) og være i 
stand til at sammensætte disse i en markedsføringsplan. 
 
For det andet skal de studerende sættes i stand til at indsamle og bearbejde relevant markedsinformation til støtte for 
marketingbeslutninger. Dette fordrer et indgående kendskab til markedsanalyseområdet. 
 
Fagets formål er således at den studerende tilegner sig viden om centrale teoridannelser inden for fagets domæne og 
genstandsområder. Formålet er endvidere at den studerende efter endt undervisning kan redegøre for denne viden, 
bruge denne viden over for fagets problemstillinger i fagets domæne og genstandsområder, samt forme sin 
redegørelse for og brug af viden på en videnskabelig måde. 
 
 
Organisation: 
Undervisningen sigter mod at få forståelse for og analysere de organisatoriske sammenhænge i moderne 
organisationer (private og offentlige). Dette gøres via indføring i centrale teorier og modeller i såvel 
organisationsadfærd som organisationsteori.

Undervisningsform: 

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Kombineret 
skriftlig og 
mundtlig

-    Fremlæggelse

Bemærkning 
Kurset evarlueres ved en seminarrække med opponentindlæg.

 Profil

Her findes 3 valgmuligheder for HA studerende; Økonomiprofil, Ledelsesprofil eller afsætningsprofil (sidstnævnte 
samlæses altid sammen med HAim studerende og er på ENGELSK). 
 
Økonomiprofil: Profilen er orienteret mod anvendelse af regnskabsvæsen og finansiering i virksomhedens strategiske 
og taktiske beslutninger. Det tilstræbes at profilen giver de studerende et konkret kendskab til de værktøjer, som 
virksomhederne anvender i den daglige drift. 
 
 
Ledelsesprofil: Formålet med dette profilfag er at opøve de studerendes evne til at forstå, forklare og handle 
hensigtsmæssigt i relation til ledelsesmæssige problemstillinger. Herunder at have kendskab til den psykologiske 
betydning af forskellige udviklingstiltag, og til hvad der befordrer god ledelse, et godt samarbejde og personlig 
udvikling. Endvidere at udvikle kendskab til de faktorer, der i menneskeligt samspil har betydning for effektivitet og 
arbejdsglæde, samt være i stand til at kunne løse og forebygge konflikter. 
 
Desuden at give den studerende mulighed for at analysere den omverden virksomheden eksisterer i, og vurdere 
hvordan organisationen skal struktureres for at fungere optimalt. Der vil være speciel fokus på hvordan 
virksomhederne vil udvikle sig i dynamiske omgivelser. Kurset har til hensigt at dække de 5 overordnede temaer: 
Ledelse, Kommunikation, Human Ressource Management, Organisationsudvikling samt Forandringsledelse. 
 
 
Afsætningsprofil: 
Fagmodulet er opbygges således, at mulighederne for faglig og metodisk progression tilgodeses samt at 
referencevirksomhedens problemstilling løses. Dette indebærer, at undersøgelse af markedsforhold 3 forudsætter 
undersøgelse af markedsforhold 2, som atter forudsætter undersøgelse af markedsforhold 1. 
 
Modul 1: 
I faget gennemgås studiemateriale, som skal udvikle de studerendes evne til at præcisere et informationsbehov og 
formulere en informationssøgningsstrategi. Der præsenteres forskellige kilder til desk-research. 
 
Endvidere behandles relevante områder inden for: 
- det internationale marked 
- miljøafstand og – tilpasning 
- virksomheders internationalisering 
- segmentering i internationalt perspektiv 
- international markedsstrategi 
- metoder for markedsvalg 
- markedsekspansion 
- konkurrentadfærd 
- valg af eksportorganisation 
- valg af afsætningskanal samt øvrige parameter miks 
- eksportfinansiering 
- den internationale markedsføringsplans implementering 
 
Modul 2: 
- videregående international strategi og organisation 
- særlige forhold ved industriel markedsføringsplanlægning 
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- organisatoriske købsadfærdmodeller 
- interaktions- og relationsmodeller 
- key account manager 
- integreret ledelse af købs- og salgsrelationer 
- forskellige individuelle og socialpsykologiske modeller til forståelse 
af forbrugernes købsadfærd 
- videregående distributionspolitik 
- relationship marketing/new marketing 
 
I faget trænes de studerende i at anvende kvalitative og kvantitative undersøgelsesteknikker i nævnte rækkefølge 
relateret til en virksomheds praktiske problem¬stilling. 
 
Modul 3: 
I faget trænes de studerende i – gennem projektarbejdet - at kunne se sammenhængen mellem at udarbejde en 
hensigtsmæssig informationssøgningsstrategi, at implementere den på en hensigtsmæssig måde samt at drage 
konsekvenserne heraf med hensyn til markedsføringsplan-lægning. 

Modulet består af følgende prøver:

1. Profil

Formål: 

De studerende kan vælge mellem tre profiler: Afsætnings-, Ledelses- eller Økonomiprofil. 
 
Afsætningsprofil:  
(NB: Undervisningen foregår her på engelsk sammen med studerende på HAim) 
 
Indlæringsmål: 
Modul 1: 
1. Den studerende skal kunne beskrive relevant afsætningsøkonomisk teori med vægt på de områder, som de 
praktiske elementer afstedkommer inden for den internationale dimension.  
 
2. Den studerende skal være i stand til at forklare, hvorledes traditionel eksport planlægges, gennemføres og 
opfølges.  
 
3. Den studerende skal være i stand til at udarbejde en eksportvirksomheds markedsføringsplan, herunder at 
analysere den indbyrdes afhængighed mellem planens analysedel og handlingsdel samt de omfattende krav om 
markedsinformation. 
 
4. Den studerende skal være i stand til at analysere og præcisere informationsbehovet samt at gennemføre desk-
research før indsamling af primære data i.f.t. pkt. 2 ovenfor. 
 
Modul 2: 
For at kunne foretage denne målretning af sin indsats, er det helt afgørende, at den studerende har et indgående 
kendskab til de potentielle kunders adfærd. 
 
Dette indebærer, at den studerende skal kunne: 
 
1. anvende adfærdsteorier på såvel konsumentvaremarkedet som det industrielle marked. 
2. anvende relationsmodeller, trade marketing og branding. 
3. anvende og evaluere udvalgte kvalitative undersøgelsesteknikker. 
4. opnå en forståelse af, hvorledes sådanne teknikker kan integreres i en overordnet 
markedsinformationssøgningsstrategi. 
5. analysere hvordan virksomhedens egne undersøgelser eventuelt kan kombineres med undersøgelser, der rekvireres 
udefra. 
 
Modul 3: 
At opøve evnen hos den studerende til selvstændigt at diskutere og vurdere problem-
identifikation/analyseovervejelser og markedsføringsplanlægning. 
 
Fagets formål er endvidere at den studerende tilegner sig viden om forskning og centrale teoridannelser inden for 
fagets domæne og genstandsområder. Formålet er endvidere at den studerende efter endt undervisning kan redegøre 
for denne viden, bruge denne viden over for fagets problemstillinger i fagets domæne og genstandsområder, samt 
forme sin redegørelse for og brug af viden på en videnskabelig måde. 
 
 
Ledelsesprofil: 
At opøve de studerendes evne til at forstå, forklare og handle hensigtsmæssigt i relation til ledelsesmæssige 
problemstillinger. Herunder at have kendskab til den psykologiske betydning af forskellige udviklingstiltag, og til hvad 
der befordrer god ledelse, et godt samarbejde og personlig udvikling. Endvidere at udvikle kendskab til de faktorer, 
der i menneskeligt samspil har betydning for effektivitet og arbejdsglæde, samt være i stand til at kunne løse og 
forebygge konflikter. 
 
Desuden at give den studerende mulighed for at analysere den omverden virksomheden eksisterer i, og vurdere 
hvordan organisationen skal struktureres for at fungere optimalt. Der vil være speciel fokus på hvordan 
virksomhederne vil udvikle sig i dynamiske omgivelser. Kurset har til hensigt at dække de 5 overordnede temaer: 
Ledelse, Kommunikation, Human Ressource Management, Organisationsudvikling samt Forandringsledelse. 
 
 
Økonomiprofil: 
Profilen er orienteret mod anvendelse af regnskabsvæsen og finansiering i virksomhedens strategiske og taktiske 
beslutninger. Det tilstræbes at profilen giver de studerende et konkret kendskab til de værktøjer, som virksomhederne 
anvender i den daglige drift. 
Profilen tager udgangspunkt i fagene Økonomistyring, Ekstern Rapportering samt Finansiering fra studiets 1. og 2. år. 
Begrebsapparatet fra disse fag udbygges og udvikles, således at den studerende får en forståelse for disse fags tætte 
sammenhæng. Samtidig skal den studerende bibringes en forståelse for de usikre og ukendte omstændigheder der 
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altid vil præge økonomiske beslutninger. Den studerende skal kunne identificere, analysere og løse problemstillinger i 
virksomhedens strategiske og taktiske tilpasning af aktivitet, kapacitet og finansielle strukturer. Derudover skal de 
studerende være i stand til at selektere og kommunikere økonomisk information, både til virksomhedens interne og 
eksterne interessenter. 

Undervisningsform: 

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Kombineret 
skriftlig og 
mundtlig

-    -

Bemærkning 
Der kan vælges et af de følgende tre profilfag: Afsætnings-, Ledelses- eller Økonomiprofil. 
 
Afsætningsprofil: 
Kurset er opdelt i 3 moduler. 
Modul 1: 
Diskussionsoplæg med individuel karaktergivning, fremlæggelse af startrapport på gruppebasis med efterfølgende 
individuel eksamination med intern censur. Evalueringen af startrapporten finder sted ca. en tredjedel ind i 
semesteret 
 
Modul 2: 
Diskussionsoplæg med individuel karaktergivning, fremlæggelse af midtvejsrapport på gruppebasis med 
efterfølgende individuel eksamination med intern censur. Evalueringen af midtvejs¬rapporten finder sted ca. 2/3 
ind i semesteret. 
 
Modul 3: 
Diskussionsoplæg med individuel karaktergivning, fremlæggelse af afsluttende rapport på gruppebasis med 
efterfølgende individuel eksamination med ekstern censur. Evalueringen af afsluttende rapport finder sted primo 
januar. 
 
 
Ledelsesprofil: 
Faget evalueres vha. følgende udprøvninger: 
 
1. Mundtlig emnefremlæggelse 
2. 24 timers opgave + mundtlig evaluering 
3. Seminar 
 
Ad 1. Mundtlig emnefremlæggelse 
Den studerende skal fremlægge et selvvalgt teoretisk emne for hele holdet. 
Fremlægningen skal have en varighed af minimum 1 lektion 
Denne fremlægning vurderes som bestået/ikke bestået. 
Der benyttes intern censur. 
 
Ad 2. 24 timers opgave + mundtlig evaluering 
Den studerende skal på 24 timer udarbejde et kort skriftligt oplæg/synops, der skal danne grundlag for den senere 
mundtlige evaluering. Såvel det skriftlige oplæg som den mundtlige evaluering heraf, vil blive vægtet sammen med 
den mundtlige emnefremlæggelse til én samlet karakter. 
 
Ad 3. Seminar 
Seminarafvikling og evaluering efter gældende regler 
 
 
Økonomiprofil: 
Der afholdes følgende evalueringer: 
 
I. I sidste del af semesteret stilles en opgave til hver gruppe. De stillede opgaver vil blive jævnt fordelt på de 3 
fagområder og vil typisk tage udgangspunkt i en artikel. Fordelingen på fagområder sker ud fra et 
tilfældighedsprincip. Besvarelsen af opgaven består af et skriftligt oplæg på max. 3 sider (plus evt. bilag), samt en 
mundtlig præsentation for de øvrige studerende. Der gives en samlet karakter for det skriftlige arbejde og den 
mundtlige præsentation. Karakteren indgår med en vægt på 6. Ingen censur. 
II. Der stilles en større tværgående afløsningsopgave ved slutningen af forløbet. Opgaven løses i grupper på 2-3 
studerende med efterfølgende individuelt mundtligt forsvar. Besvarelsen skal have et omfang på maksimalt 25 sider 
+ bilag, samt den økonomiske model på elektronisk form. Ved den mundtlige eksamination vil alle tre faglærere 
være tilstede, og i fællesskab give en karakter med vægten 13. 

2
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

- - -    -

 Jura

Målsætningen for faget er, at de studerende får indsigt i grundlæggende danske - og i et vist begrænset omfang – 
internationale erhvervsjuridiske emner. Fagets kerne vil således være de retsregler, der må antages at være relevante 
for virksomhedens daglige drift. Ligeledes skal de studerende bibringes en bred indsigt i de juridiske forhold omkring 
virksomhedsetablering. 
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De studerende skal opnå en sådan forståelse af de forskellige juridiske discipliner, at de bliver i stand til at forudse og 
løse juridiske problemstillinger på virksomhedsplan, ligesom de skal være i stand til at formulere standardkontrakter 
på et elementært niveau. Endvidere skal undervisningen i faget tilrettelægges således, at de studerende i løbet af 
undervisningsperioden bliver fortrolige med juridisk informationssøgning. 

Modulet består af følgende prøver:

1. Jura

Formål: 
Kursusbeskrivelsen er p.t. under revision i samarbejde med Patent- og Kontraktenheden på Aarhus Universitet.

Undervisningsform: 

Undervisningssprog: 

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Skriftlig - 4 time(-r)  Alle 
sædvanlige

-

 

 Seminar II (Regnskab)

Modulet består af følgende prøver:

1. Seminar II

Formål: 
Formålet med modulet er at give de studerende indsigt i centrale principper og metoder, som anvendes ved 
udarbejdelse af årsregnskaber, samt kendskab til årsregnskabets bestanddele og tolkning af årsregnskabets 
informationsindhold. 
 
Formålet med modulet er at give de studerende indsigt i centrale principper og metoder, som anvendes ved 
udarbejdelse af årsregnskaber, samt kendskab til årsregnskabets bestanddele og tolkning af årsregnskabets 
informationsindhold. 

Undervisningsform: 

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Kombineret 
skriftlig og 
mundtlig

-    -

Bemærkning 
Faget evalueres ved en seminarrække i starten af 5. semester.

 Strategi

Den studerende skal opnå indsigt i, forståelse for og træning i anvendelse af tankerammer fra strategilitteraturen, 
således at den studerende bliver i stand til at deltage konstruktivt i organi-sationers strategiudviklingsprocesser og 
fastlæggelse af strategier samt bidrage aktivt til udviklingen af innovative strategier i disse processer. Den studerende 
skal ikke alene opnå 
indsigt i generel strategi, men også i mere fagspecifikke elementer, såsom strategiovervejelser indenfor organisations-
økonomi- marketing – og logistik områderne.  
 
Fagets formål er endvidere, at den studerende tilegner sig viden om forskning og centrale teoridannelser inden for 
fagets domæne og genstandsområder. Formålet er endvidere at den studerende efter endt undervisning kan redegøre 
for denne viden, bruge denne viden over for fagets problemstillinger i fagets domæne og genstandsområder, samt 
forme sin redegørelse for og brug af viden på en videnskabelig måde. 

Modulet består af følgende prøver:

1. Strategi

Formål: 
Den studerende skal opnå indsigt i, forståelse for og træning i anvendelse af tankerammer fra strategilitteraturen, 
således at den studerende bliver i stand til at deltage konstruktivt i organisationers strategiudviklingsprocesser og 
fastlæggelse af strategier samt bidrage aktivt til udviklingen af innovative strategier i disse processer. Den studerende 
skal ikke alene opnå 
indsigt i generel strategi, men også i mere fagspecifikke elementer, såsom strategiovervejelser indenfor organisations-
økonomi- marketing – og logistik områderne.  
 
Fagets formål er endvidere, at den studerende tilegner sig viden om forskning og centrale teoridannelser inden for 
fagets domæne og genstandsområder. Formålet er endvidere at den studerende efter endt undervisning kan redegøre 
for denne viden, bruge denne viden over for fagets problemstillinger i fagets domæne og genstandsområder, samt 
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forme sin redegørelse for og brug af viden på en videnskabelig måde. 

Undervisningsform: 

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Kombineret 
skriftlig og 
mundtlig

-    -

Bemærkning 
Projektrapport med mundtlig prøve.

 

 Metode og videnskabsteori

The objective of the course is to provide the student with knowledge about methodology for the creation of business 
knowledge. Furthermore the objective is to provide the student with knowledge about different quantitative and 
qualitative research designs and their philosophical foundation. For that purpose the student will be provided will 
knowledge about 4 basic paradigms within philosophy of social science. In addition, the objective is to enable the 
student to give an account of this knowledge, use this knowledge to work out a research design for an empirical 
business study as well as to formulate an account of the knowledge in a scientific way on completion of the course.

Modulet består af følgende prøver:

1. Metode

Formål: 
Formålet med kurset er at give den studerende viden om... 
 
The objective of the course is to provide the student with knowledge about methodology for the creation of business 
knowledge. Furthermore the objective is to provide the student with knowledge about different quantitative and 
qualitative research designs and their philosophical foundation. For that purpose the student will be provided will 
knowledge about 4 basic paradigms within philosophy of social science. In addition, the objective is to enable the 
student to give an account of this knowledge, use this knowledge to work out a research design for an empirical 
business study as well as to formulate an account of the knowledge in a scientific way on completion of the course.

Undervisningsform: 

Undervisningssprog: 

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Kombineret 
skriftlig og 
mundtlig

-    -

Bemærkning 
Projektrapport inkl. individuelt mundtligt forsvar.

 Bachelorprojekt

Fagets formål er at den studerende tilegner sig viden om forskning og centrale teoridannelser inden for fagets 
domæne og genstandsområder. Formålet er endvidere at den studerende efter endt undervisning kan redegøre for 
denne viden, bruge denne viden over for fagets problemstillinger i fagets domæne og genstandsområder, samt forme 
sin redegørelse for og brug af viden på en videnskabelig måde.

Modulet består af følgende prøver:

1. Projekt

Formål: 
Fagets formål er at den studerende tilegner sig viden om forskning og centrale teoridannelser inden for fagets 
domæne og genstandsområder. Formålet er endvidere at den studerende efter endt undervisning kan redegøre for 
denne viden, bruge denne viden over for fagets problemstillinger i fagets domæne og genstandsområder, samt forme 
sin redegørelse for og brug af viden på en videnskabelig måde.

Undervisningsform: 

Undervisningssprog: 
Dansk

Kursusbeskrivelse: 
Der henvises til AU-HIH’s Bachelor manual.

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
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Individuel Kombineret 
skriftlig og 
mundtlig

-    -

Bemærkning 
Præsentation og diskussion af projektrapport med mundtlig prøve. 
 
Der henvises endvidere til AU-HIH’s Bachelorprojekt manual, hvor sammenhængen til faget 
Erhvervsøkonomisk metode og Videnskabsteori eksplicit er nævnt. 

 

 Valgfag, 4. semester

Modulet består af følgende prøver:

1. Valgfag, 4. semester

Formål: 
At opøve den studerendes evne til at forstå, forklare og handle hensigtsmæssigt i relation til erhvervspsykologiske 
problemstillinger. Herunder at have kendskab til den psykologiske betydning af forskellige organisatoriske strukturer, 
og til hvad der befordrer god ledelse, et godt samarbejde og personlig udvikling. Endvidere at udvikle kendskab til de 
faktorer, der i menneskeligt samspil har betydning for effektivitet og arbejdsglæde, samt være i stand til at kunne løse 
og forebygge konflikter. Gennem arbejdet med faget tilsigtes, at den studerende får nye handlemuligheder i 
hverdagen.

Undervisningsform: 

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Mundtlig -    -

Bemærkning 
Mundtlig eksamen - intern censur

 

 Valgfag, 5. semester

Modulet består af følgende prøver:

1. Valgfag, 5. semester

Formål: 

Undervisningsform: 

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Mundtlig -    -

Bemærkning 
Mundtlig eksamen baseret på den udarbejdede projektplan. 
 
Karakterer efter 7-trins skalaen - 2 eksaminatorer.
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4. Studieordningens regelbestemmelser

Regler om 1. Årsprøve 
Der skal deltages i 1. årsprøverne inden udgangen af første år og prøverne skal bestås inden udgangen af andet år jf. 
eksamensbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser, VTU, 
§§ 22-25 se http://www.au.dk/da/regler/2004/bek867

Merit og fleksibilitet 
Studienævnet har mulighed for at godkende merit fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution, 
jf. eksamensbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser, 
VTU, § 35 se http://www.au.dk/da/regler/2004/bek867

Til- og afmelding af prøver 
Tilmelding til prøve sker via Studerendes selvbetjening se: http://www.au.dk/da/studerende  
For tilmeldings- og afmeldingsregler samt procedurer se Universitetets regler om eksamen http://www.au.dk/da/56-
02.htm 
 
Hvis der er tilmelding til et undervisningsforløb som har tilknyttet en eller flere prøver, vil tilmeldingen til 
undervisningen medføre tilmelding til prøve jf. Eksamensbekendtgørelsens § 27 stk. 1. Det er den studerendes pligt at 
kontrollere, at tilmeldinger til prøver er korrekte. Kontrol af egne tilmeldinger sker via Studerendes selvbetjening senest 
umiddelbart før afmeldingsfristens udløb.

Stave- og formuleringsevne 
Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver, uanset hvilket sprog prøven er aflagt på, indgår den studerendes stave- 
og formuleringsevne. Det faglige indhold vægter tungest, mens stave- og formuleringsevnen indgår modificerende i 
bedømmelsen af den samlede målopfyldelse.  
 
Ved bedømmelsen af samtlige mundtlige prøver, uanset hvilket sprog prøven afholdes på, indgår den studerendes 
mundtlige fremstillingsevne. Det faglige indhold vægter tungest, mens den mundtlige fremstillingsevne indgår 
modificerende i bedømmelsen af den samlede målopfyldelse.

Regler for større skriftlige afleveringer: 
Omfangsbestemmelser fremgår af beskrivelsen af det enkelte uddannelseselement. 
En normalside ved skriftlige afleveringer regnes som 2400 typeenheder (tegn plus mellemrum). Beregningen af 
normalsider omfatter tekst og noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste. 
Skriftlige afleveringer, der ikke overholder de angivne omfangsbestemmelser, kan ikke antages til bedømmelse.

Mulighed for brug af PC ved prøver 
Tilbydes brug af pc sker det efter Universitetets regler om brug af pc ved prøver se http://www.au.dk/da/56-05.htm

Projektorienterede forløb: 
Mulighed for projektorienterede forløb fremgår af beskrivelsen af det enkelte uddannelseselement, indenfor rammerne 
af Universitetets regler om projektorienterede forløb se http://www.au.dk/da/40-01.htm

Dispensationer 
En dispensation er en afvigelse fra den eller de regler, der almindeligvis gælder for det pågældende område. 
Dispensation kan gives på baggrund af ansøgning til den myndighed, der har kompetencen til at give dispensation.  
Ansøgning om dispensation indgives til studienævnet. Hvis en anden myndighed har kompetencen, videresender 
studienævnet ansøgningen til rette myndighed (f.eks. dekan, rektor eller ministerium).  
En dispensationsansøgning skal være skriftlig og begrundet, og skal indgives hurtigst muligt. Hvis ansøgningen 
umiddelbart skal kunne behandles, skal den indeholde tydelig angivelse af, hvad det er for en regel der søges 
dispensation fra og hvad der ønskes opnået med dispensationen (f.eks. tilladelse til hjælpemidler, forlænget prøvetid, 
udsættelse af tidsgrænse). Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for de usædvanlige forhold, der begrunder 
ansøgningen. Udokumenterede forhold kan sædvanligvis ikke tillægges betydning.

Anke og klage 
Klager indgives til studienævnet. Forudsætningen for at en klage umiddelbart kan behandles er, at den er skriftlig og 
begrundet. Det skal fremgå af klagen hvad der klages over og hvad der ønskes opnået med klagen.  
 
Klager over prøver skal indgives senest 14 dage efter offentliggørelse af prøvens resultat jf. eksamensbekendtgørelsen, 
bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser, VTU, kapitel 8 se 
http://www.au.dk/da/regler/2004/bek867

Om prøver 
De nærmere bestemmelser om hvordan, og i hvilket omfang, den studerende skal have deltaget i undervisningen ved 
prøveformen undervisningsdeltagelse fremgår af beskrivelsen af det enkelte uddannelseselement. 
 
Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver vil der blive lagt vægt på, at den studerende kan formidle en faglig 
problemstilling og disponere en akademisk opgave herunder opfylde formelle akademiske krav (referencer, 
citathåndtering, mv). 
 
Ved bedømmelsen af samtlige mundtlige prøver vil der blive lagt vægt på, at den studerende kan præsentere et fagligt 
stof, strukturere en mundtlig præsentation og indgå i en faglig konstruktiv dialog 
 
Love og bekendtgørelser på uddannelsesområdet kan findes i Universitetets elektroniske regelsamling på 
http://www.au.dk/da/regler 
 
NB: Eventuel anvendelse af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 
2004 om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen), §§ 14, 15, 16 og 17 skal fremgå her. Dvs. 
fx bestemmelser om at to eller flere prøver bestås på et samlet karaktergennemsnit, at en prøve kan bestå af flere 
delprøver, vægtningen af de enkelte prøver, og evt. udregning af eksamensgennemsnit. 
 
F.eks. 
 
Alle prøvers resultater fremgår af eksamensresultatet (beviset) med deres ECTS-vægt. 
Der beregnes et gennemsnit med en decimal af alle graduerede bedømmelser. Hver bedømmelse indgår i beregningen 
med sin ECTS-vægt.
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5. Ændringer til Studieordningen

Dato: Bemærkning: Ikrafttrædelse

29-10-2008 Jeg har indføjet flere detaljer (formål, etc.) på 5. semesters profilfag, 
samt på strategi, research methodology og bachelorprojektet på 6. 
semester. 
Så skulle der ikke være mere i denne omgang. 
 
Vh/ Karina (ECTS ansvarlig på AU-HIH)

01-09-2008

29-10-2008 Jeg kunne se at Seminar I på 3. semester også var med forkert 
prøveform. Beklager.

01-09-2008

29-10-2008 Der var fejl i prøven Seminar II på 5. semester 01-09-2008

29-10-2008 Der var fejl i prøven Seminar II på 5. semester 01-09-2008

30-05-2008 Der er nu en meget foreløbig bemærkning omkring Jura på 5. 
semester. Så vidt jeg er orienteret er den kursusbeskrivelse under 
revision sammen med Patent- og KontraktEnheden på AU. 
 
Profil på 5. semester: Jeg har skrevet noget inde i kursusbeskrivelsen 
om at der er 3 muligheder (økonomi, ledelse og afsætning; 
sidstnævnte undervises på engelsk sammen med HAim). Men jeg kan 
ikke huske hvordan jeg får disse tre valgmuligheder til at kunne ses i 
kassogrammet - bare som en lille notits. 

01-08-2007

30-05-2008 Der er nu en meget foreløbig bemærkning omkring Jura på 5. 
semester. Så vidt jeg er orienteret er den kursusbeskrivelse under 
revision sammen med Patent- og KontraktEnheden på AU. 
 
Profil på 5. semester: Jeg har skrevet noget inde i kursusbeskrivelsen 
om at der er 3 muligheder (økonomi, ledelse og afsætning; 
sidstnævnte undervises på engelsk sammen med HAim). Men jeg kan 
ikke huske hvordan jeg får disse tre valgmuligheder til at kunne ses i 
kassogrammet - bare som en lille notits. 

01-08-2007
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