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August 2017 

Rettelsesblad til studieordningen for finansbachelor af 21. august 
2015 

Tilføjelse til ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser (s. 6): 

Dog skal prøver, som er påbegyndt før den 1. september 2017, afsluttes efter denne fælles del af 
studieordningen senest 15. september 2018. 

Tilføjelse af overgange under ”Merit og studieskift” (s. 64): 

 
Overgange fra Finansøkonom til Finansbachelor  

• En finansøkonom vil kunne få merit for følgende fag ved overgang efter 2. semester: 
Forretningsforståelse, Erhvervsøkonomi  ( 10 ECTS), Erhvervs- og Finansjura, Salg 1, 
Samfundsøkonomi (mikro), Samfundsøkonomi samt Privatøkonomisk Rådgivning & Etik 
 

• En finansøkonom vil kunne få merit for yderligere fag ved overgang efter 3. semester: 
, Erhvervsøkonomi (5 ECTS), Samfundsøkonomi (makro), Markedsføring, Statistik samt 
Salg 2 

 
Overgange fra Financial Controller til Finansbachelor  

• En financial controller vil kunne få merit for følgende fag ved overgang efter 2. semester: 
Erhvervsøkonomi (10 ECTS), Statistik, Erhvervs- og Finansjura samt Samfundsøkonomi 
 

• En financial controller vil kunne få merit for yderligere fag ved overgang efter 3. semester: 
Erhvervsøkonomi (5 ECTS) 

 
Overgange fra Finansbachelor til Finansøkonom  

• En finansbachelor vil kunne få merit for følgende fag ved overgang efter 2. semester: 
Økonomisk Metode, Erhvervsøkonomi, Erhvervs- og Finansjura, Salg og Rådgivning I, 
Samfundsøkonomi (mikro) samt Finansielle Markeder & Rådgivning I og II 
 

• En finansbachelor vil kunne få merit for yderligere fag ved overgang efter 3. semester: 
Finansiel Markedsføring, Samfundsøkonomi (makro) samt Finansielle Markeder & 
Rådgivning III. 
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Ændringer i formuleringer af læringsmål for Studieretning: Finansielle forretninger 
og rådgivning A (s. 38): 
 
Viden 
Den studerende skal have  

• Viden om anvendt teori og metoder for kreditgivning af mindre erhvervsdrivende 
• forståelse af og skal kunne reflektere over finansielle investeringsprodukter inden for 

mærkningsordningens kategorier "grøn" og "gul", herunder specielt obligationer, aktier og 
investeringsforeningsbeviser 

• forstå lov om finansiel virksomhed og lovgivning vedrørende investeringsrådgivning og 
værdipapirhandel herunder: 

o Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel med vejledning 
o Bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer med vejledning 
o Bekendtgørelse om risikomærkning med vejledning 
o Udvalgte dele af lov om værdipapirhandel i form af et overordnet kendskab til 

reglerne om markedsmisbrug 
• Viden om anvendt teori og metoder for overordnet porteføljeteori, prisfastsættelse og 

risikovurdering af obligationer, aktier samt for investeringsbeviser og omkostninger ved 
disse  

• Kunne forstå og reflektere over praksis i finansielle forretninger i et pengeinstitut og 
realkreditinstitut samt anvendt teori og metode. 

 
Færdigheder 
Den studerende skal kunne 

• Anvende og formidle finansiel rådgivning over for privatkunden og den mindre 
erhvervskunde, herunder iværksættere, under hensyntagen til skat  

• Begrunde og formidle kreditgivning af mindre erhvervsdrivende herunder kunne 
vurdere muligheder for sikkerhedsstillelse 

• vurdere og reflektere over anvendelse af om lov om finansiel virksomhed og 
lovgivning vedrørende investeringsrådgivning og værdipapirhandel 

• afdække en investorprofil med henblik på at kunne udarbejde, formidle og 
begrunde investeringsforslag til den almene privat-/investeringskunde under 
hensyntagen til lovgivning om grønne og gule produkter 

• vurdere og begrunde prisfastsættelse og risikovurdering af obligationer, aktier 
samt formidle investeringsbeviser og omkostninger ved disse. 

 
Kompetencer 
Den studerende skal kunne 

• Selvstændigt håndtere lov om finansiel virksomhed og lovgivning vedrørende 
investeringsrådgivning og værdipapirhandel 

• selvstændigt identificere, vurdere og rådgive om formueforhold og 
prisfastsættelse af obligationer og aktier 

• håndtere at indgå i tværfagligt samarbejde omkring kreditgivning af mindre 
erhvervsdrivende, 

• udvikle selvstændig viden og færdigheder i relation til prisfastsættelse og 
risikovurdering af obligationer og aktier 

• håndtere og påtage sig ansvar indenfor rammerne af en professionel tilgang til 
kreditgivning af mindre erhvervsdrivende. 
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Ændringer i formuleringer af læringsmål for Studieretning: Finansielle forretninger 
B (s. 50):  

Viden 
Den studerende har/kan 

• Viden og forståelse for virksomhedens strategiudvikling og værdiansættelse i 
praksis 

• Viden og kan reflektere over metoder og redskaber til engagementsstyring i 
forhold til kreditrisiko, indtjening samt forretningsmæssige perspektiver for 
nødlidende privat- og erhvervskundeengagementer  

• Forståelse af prisfastsættelse og risici på afledte rente- og valutaprodukter 
herunder viden og refleksion af swaps 

• Reflektere over forretningsmuligheder i et pengeinstitut og realkreditinstitut samt 
anvendt teori og metode 
 

Følgende nye læringsmål er tilføjet:  
• Forstå og reflektere over pengeinstituttets finansielle risikostyring herunder 

kreditrisiko, modpartsrisiko, likviditetsrisiko og operationel risiko samt de 
lovgivningsmæssige krav pengeinstitutterne er underlagt 

• Forstå og reflektere over metoder og redskaber til at beskrive virksomhedens 
strategiudvikling og værdiansættelse 

 
Færdigheder 
Den studerende skal kunne 

• udarbejde, vurdere og formidle en overordnet kunderentabilitetsanalyse  
• vurdere og udvælge metoder og redskaber til at beskrive virksomhedens 

strategiudvikling og værdiansættelse  
• anvende og begrunde valg af metoder og redskaber til engagementsstyring i 

forhold til kreditrisiko, indtjening samt forretningsmæssige perspektiver for 
nødlidende privat- og erhvervskundeengagementer  

• vurdere og begrunde forretningsmuligheder for et pengeinstitut i forhold til 
finansielle produkter, rentabilitet og kreditrisiko  

• formidle og rådgive om afledte rente- og valutaprodukter herunder swaps og risici 
og vurdere omkostninger ved disse.  

 
Følgende nye læringsmål er tilføjet:  

• foretage simple vurderinger af den finansielle risikostyring i et pengeinstitut og 
begrunde herfor 

 
Kompetencer 
Den studerende kan 

• Selvstændigt identificere og håndtere forretningsmuligheder for pengeinstituttet 
eller realkreditinstituttet under hensyntagen til kapitalbelastning 

• selvstændigt identificere, fastlægge og håndtere strategi for styring af 
engagementer 

• medvirke til rådgivning om anvendelse af afledte finansielle rente- og 
valutaprodukter herunder swaps og selvstændigt kunne identificere konsekvenser 
heraf 



 
 

4 

 

• selvstændigt udvikle og håndtere egen viden og færdigheder i relation til 
vurdering af forretningsmuligheder for pengeinstituttet eller realkreditinstituttet 
under hensyntagen til kapitalbelastning  

 

Følgende nye læringsmål er tilføjet:  
• medvirke til rådgivning om anvendelse af afledte finansielle rente- og 

valutaprodukter 

  

 

Udarbejdet af Kvalitet d. 7. august 2017 


	Tilføjelse af overgange under ”Merit og studieskift” (s. 64):

