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1 Uddannelsen 

1.1 Formål 

Formålet med uddannelsen er at kvalificere de studerende til, på et teoretisk og metodisk 
grundlag, at tilrettelægge og udføre servicering og kompleks rådgivning på et finansielt 
marked og til at kunne indgå i rådgivende og administrative funktioner i finansielle virk-
somheder. 
 
De studerende skal kvalificere sig til at arbejde kundeorienteret og analytisk med finansielle 
forretninger og anvende finansielle værktøjer ved planlægning af projekter inden for dette 
område og forestå og udvikle den direkte kommunikation med kunden om tilpassede løs-
ninger og medvirke i udviklingen af virksomhedens rådgivningsaktivitet. 
 
Desuden skal den studerende kunne kombinere teoretiske, praktiske og udviklingsoriente-
rede elementer og arbejde med finansielle forhold både nationalt og internationalt. 
 

1.2 Omfang  

Uddannelsen er normeret til 3½ studenterårsværk, svarende til 210 ECTS-point. Et studen-
terårsværk er en fuldstisstuderendes arbejde i 1 år og svare til 60 ECTS-point.  
 
Arbejdsbelastningen udtrykt i ECTS omfatter skemalagt undervisning, studieforberedelse og 
skriftlige arbejder, øvrige aktiviteter i forbindelse med undervisningen, studieophold og 
projekter i udvalgte virksomheder, samt selvstudium og eksamensdeltagelse. 
 
Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter studiestart. Heri medregnes ikke orlov 
begrundet i barsel, adoption, militærtjeneste samt FN-tjeneste mv.  
 

1.3 Mål for læringsudbytte  

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en fi-
nansbachelor skal opnå i uddannelsen, jf. uddannelsesbekendtgørelsen – BEK nr. 197 af 
26/03/2008 
  

 Det er uddannelsens formål, at finansbacheloren inden for finansielle markeder opnår 
følgende kompetencer: 
 
  

Generelt krav: 
1.  Finansbacheloren skal evne at kombinere teoretiske og praktiske og ud-

viklingsorienterede elementer med henblik på et professionsorienteret 
sigte. 

 
 
Viden 
2. Finansbacheloren kan inddrage resultater af nationale og internationale 

finansielle forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejder fra områder, der er 
anvendelige for professionen og kan bidrage til at udvikle og anvende ny 
professionel viden. 

3. Finansbacheloren har kendskab til ledelses- og organisationsudviklings-
værktøjer. 

 
 
Færdigheder 
4. Finansbacheloren har udviklet et IT beredskab, der gør, at han/hun kom-

petent og effektivt kan anvende den finansielle branches kunderelaterede 
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værktøjer. 
5. Finansbacheloren kan innovativt anvende og forny professionens viden, 

kundskaber og kompetencer i en fag- og virksomhedsrelevant sammen-
hæng og evne at udvise intrapreneurship. 

6. Finansbacheloren har tilegnet sig internationale kompetencer, der sætter 
vedkommende i stand til at anvende sin viden komparativt på tværs af 
landegrænser og kulturer. 

 
 
Kompetencer 
7. Finansbacheloren kan selvstændigt tilegne sig viden, værdier og kompe-

tencer, der kan sætte finansbacheloren i stand til at udføre kompleks 
kunderådgivning i alle kundevendte funktioner i den finansielle sektor. 

8. Finansbacheloren har via valgfag og bachelorpraktik i virksomhed udvik-
let professionelle handlekompetencer.  
 

9. Finansbacheloren har et veludviklet og solidt metodegrundlag til brug for 
professionens daglige arbejde og projektledelse. 

10. Finansbacheloren har erhvervet sig teoretiske og praktiske forudsætnin-
ger for videreuddannelse på master- eller kandidatniveau. 

 
 

1.4 Titel 
Den, der har gennemført uddannelsen, er berettiget til betegnelsen ”Professionsbachelor i 
Finans”. Uddannelsens officielle titel er ”Professsionsbachelor inden for finans”. 

 
Uddannelsen benævnes i daglig tale Finansbachelor.   

 
Den engelske betegnelse for uddannelsen er ”Bachelor of Financial Management and Ser-
vices”.  
 
Dimittendens engelske titel er ”Bachelor of Financial Management and Services”  
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2 Uddannelsens indhold og struktur 

2.1 Overordnede mål 

Det overordnede mål for uddannelsens 7 semestre er, at den studerende tilegner sig en 
helhed af faglige, metodiske og personlige kompetencer. 
 
Uddannelsens udvikling sikres via et tæt samarbejde mellem de udbydende institutioner, 
den finansielle sektor og relevante institutioner. 
 

2.2 Dynamiske ramme 

Følgende dynamiske ramme har været grundlag for tilrettelæggelse af indhold og fagbeskri-
velser: 
 

  
 
Som det fremgår af ovenstående figur er uddannelsen opdelt i 3 tværgående områder: 
 

1. Personlig udvikling som udgør 20 % af den samlede uddannelse 
2. Faglighed som udgør 50 % af den samlede uddannelse 
3. Metode som udgør 30 % af den samlede uddannelse 

 
Personlig udvikling har til formål at sætte de studerende i stand til at indgå fleksibelt i 
personlige relationer og i komplekse kundesamarbejdsrelationer - både som leder og med-
arbejder. 
 
Faglighedsdelen har til formål at give de studerende metodiske og faglige kompetencer 
således, at de kan indgå fleksibelt i samarbejdsrelationer i den finansielle sektor på et teore-
tisk velfunderet grundlag.  
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Målet med metodedelen er at den studerende tilegner sig videnskabelig metode og teori 
således, at den studerende kan arbejde på akademisk niveau og mestre analyse og faglig 
fordybelse. 
 
For at nå dette resultat indeholder uddannelsen: 
 

1. Et antal særligt tilrettelagte fag 
2. Et internationalt modul 
3. Et praktikophold 
4. En valgfagsdel 
5. Et bachelorprojekt 

 
De særligt tilrettelagte fag fremgår af denne studieordning jf. indholdsfortegnelsen.  
 
Det internationale modul har til formål, at den studerende tilegner sig de kompetencer, der 
er nødvendige i en globaliseret verden, og samtidig bidrager modulet til personlighedsud-
vikling og modenhed. Modulet kan gennemføres i Danmark eller i udlandet. 
 
Uddannelsens praktik har en central betydning for den samlede uddannelses professionsret-
tede og praksisnære karakter. Praktikken tilrettelægges med udgangspunkt i den finansielle 
sektors erhvervsforhold og kompetencebehov, sådan at den i kombination med uddannel-
sens øvrige dele bidrager til, at de studerende udvikler professionel kompetence. 
 
Praktikopholdet har til formål at sætte den studerende i stand til at anvende studiets meto-
der og redskaber gennem en konkret praktisk opgaveløsning i en given finansiel virksom-
hed i Danmark eller i udlandet. 
 
Valgfagsdelen har til formål at give de studerende mulighed for at få en individuel profil på 
deres uddannelse gennem en faglig fordybelse inden for uddannelsens fagområder. De stu-
derende kan vælge mellem forskellige, brancherettede valgfag, som er delt i to – en som 
danner optakt til praktikken og en som giver faglighed efter praktikken. 
 
Formålet med det afsluttende bachelorprojekt er, at de studerende på kvalificeret vis formår 
at formulere, analysere og bearbejde de erhvervede teoretiske og metodiske færdigheder på 
et afgrænset centralt område inden for det finansielle felt. Bachelorprojektet kan udarbejdes 
i tilknytning til en given finansiel virksomhed i Danmark eller i udlandet. 

 

2.3 Semesteroversigt med ECTS fordeling    

Undervisningen gennemføres ved anvendelse af forelæsninger, holdundervisning, øvelses-
rækker, præsentationer, cases, seminarer og projekter samt virksomhedsophold i virksom-
heder tilknyttet uddannelsen. 

Formål, indhold m.v. for de enkelte fag, herunder professionsrettede aktiviteter, virksom-
hedsophold og det afsluttende bachelorprojekt, er beskrevet nærmere i afsnit 8.  
 
1. år: 
1. semester ECTS 
Kommunikation og præsentationsteknik 5 
Organisationspsykologi 5 
Erhvervsøkonomi I  
(Teori og metoder) 

10 

Erhvervs- og finansjura I 5 
Metode og videnskabsteori inkl. studieteknik 3 
Markedsføring I  
(finansielle produkter og ydelser) 

2 

I alt 
 

30 
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2. semester  
Markedsføring II 
(Markedsanalyse) 

6 

Samfundsøkonomi I 
(mikroøkonomi) 

5 

Erhvervsøkonomi II 
(kredit og rådgivning) 

5 

Projektledelse I 2 
Erhvervs- og finansjura II 5 
Metode og videnskabsteori 2 
Branchekendskab og -regulering 5 
I alt  30 

 
2. år: 
3. semester  
Internationalt modul 15 
Rådgivende salg 5 
Samfundsøkonomi II 
(makroøkonomi) 

5 

Statistik 5 
I alt 30 

 
 
4. semester  
Ejendomsfinansiering 5 
Rådgivning og etik 5 
Privatøkonomi 5 
Skatteret 5 
Valgfagsrunde A                       
Der vælges mellem: 
 
Finansielle forretninger A 
Ejendomshandel A 
Ejendomsadministration A 
Revision A 
Forsikring A 
 
Hvert modul udgør 10 ECTS. 

10 

I alt 30 
 
3. år: 
5. semester ECTS 
Praktikperiode i virksomhed 30 
I alt 30 
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6. semester ECTS 
Markedsføring III 
(Strategier) 

2 

Salg og erhverv 6 
Projektledelse II 2 
Brancheprojekt 5 
Valgfagsrunde B   
Der vælges mellem: 
Finansielle forretninger B 
Ejendomshandel B 
Ejendomsadministration B 
Revision B 
Forsikring B 
 
Hvert modul udgør 15 ECTS 

 
15 

I alt 30 
 
4. år 
7. semester ETCS 
Valgfagsrunde C 
Der kan eksempelvis vælges mellem: 

• Videregående statistik   
• HRM   

 
Hvert modul udgør 5 ECTS. Den enkelte institu-
tion kan vælge at oprette andre valgfag relevant 
for uddannelsen. 
 
Valgfag C oprettes, hvis der er mere end 15 
tilmeldte studerende.   

5  

Organisationsudvikling 5 
Bachelorprojekt 20 
I alt  30 

 
I alt hele uddannelsen 210 
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3 Eksamen, prøver og bedømmelse 
 

3.1 Vilkår 

De kvalifikationer, der erhverves i fagene på uddannelsen, dokumenteres ved prøver, der 
kan omfatte 
 

- mundtlige og skriftlige eksaminer 
- bedømmelse af opgaver og projekter 
- deltagelse i seminarer, øvelsesrækker mv. 

 
 
Prøverne kan være eksterne eller interne. Ved de eksterne prøver medvirker altid en ekstern 
censor. Ved de interne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere undervisere udpeget 
af institutionen eller en ekstern censor.  
 
Den studerende har ret til 3 eksamensforsøg pr. prøve. Såfremt rettidig afmelding ikke fore-
ligger, betragtes prøven med hensyn til antallet af eksamensforsøg som påbegyndt. Dette 
gælder dog ikke, hvor den studerende bliver forhindret i at deltage på grund af sygdom. 
Institutionen kan i tilfælde af sygdom kræve dokumentation i form af en lægeerklæring.  
 
Hvis en prøve ikke er bestået, kan den studerende deltage i en prøve eller eksamen på ny. 
Skolen fastsætter tidspunkter for omprøver eller sygeeksamen. Beståede prøver kan ikke 
tages om.  
 
Før den studerende kan aflægge en eksamen eller prøve, skal semesterets bundne forud-
sætninger være opfyldt.  
  
Prøver, der ligger inden udgangen af første studieår, skal være bestået inden udgangen af 
andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte på uddannelsen.  
 
I øvrigt henvises til den enkelte uddannelsesinstitutions eksamensreglement for information 
om rettidig tilmelding, klager mv. 
 

3.2 Bundne forudsætninger 

Bundne forudsætninger er kvalitative og kvantitative krav til den studerende om godkendel-
se af nærmere bestemte relevante studieaktiviteter. Eksempler på bundne forudsætninger 
kan være obligatorisk deltagelse i undervisning, temaer, temaprojekter, opponering, frem-
læggelser, aflevering af opgaver o.l., hvor præstationen skal godkendes af faglærerne. Der 
gives ikke nødvendigvis en karakter efter 7-trinsskalaen. 
 
Bundne forudsætninger betragtes ikke som udprøvning eller eksamen, men som en del af 
læreprocessen, der tillige dokumenterer, at den studerende er studieaktiv. 
 
For at kunne indstille sig til interne og eksterne prøver i de enkelte semestre skal den stude-
rende have fået godkendt de respektive semestres bundne forudsætninger. 
 
Hvis en studerende ikke får godkendt en bunden forudsætning, gives typisk et nyt forsøg 
fastlagt af uddannelsesinstitutionen. Afleveringstidspunktet for den nye opgave fastlægges 
af skolen. Den enkelte skole udarbejder en detaljeret oversigt over og regler for de krævede 
bundne forudsætning på et semester.  
 

3.3  Uddannelsesnetværk 
Antallet af eksterne og interne prøver samt fag, der her udprøves, vil være fælles mellem 
alle uddannelsesinstitutionerne, som udbyder udannelsen. Bundne forudsætninger (obliga-
toriske BF-opgaver) kan være forskellige fra skole til skole.  
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I både de eksterne og interne prøver gives en karakter, som vil fremgå af eksamensbeviset.  
 

3.4  Eksaminerne på finansbacheloren 
Af § 30, stk. 4 i BEK nr 782 af 17/08/2009 - Bekendtgørelse om prøver og eksamen i er-
hvervsrettede uddannelser fremgår det, at mindst halvdelen af en uddannelse opgjort i 
ECTS-point skal for den enkelte studerende dokumenteres ved eksterne prøver.  
 
Endvidere fremgår det af § 9 i BEK nr 197 af 26/03/2008 – Bekendtgørelse om uddannelsen 
til professionsbachelor i finans, at uddannelsen skal indeholde i alt 7 eksterne prøver. 
 
 
Oversigt over interne og eksterne prøver 
Tidspunkt Fag ECTS Kaldes også 
1. semester Organisationspsykologi og  

kommunikation 
10 ECTS 1. interne 

2. semester Erhvervsøkonomi 15 ECTS 1. eksterne  
Erhvervs- og finansjura I + II 10 ECTS 2. eksterne 
Markedsføring, metode og viden-
skabsteori og projektledelse 

15 ECTS 3. eksterne 

3. semester Internationalt modul, samfundsøko-
nomi (mikro- og makroøkonomi) og 
statistik  

30 ECTS 2. interne 

Salg og rådgivning 5 ECTS 3. interne 
4. semester Valgfag A 10 ECTS 4. eksterne 

Skatteret, 
Privatøkonomi 
Rådgivning og etik 
Ejendomsfinansiering  

20 ECTS 4. interne 

5. semester Praktikforløbet 30 ECTS 5. eksterne 
6. semester Brancheprojekt, projektledelse,  

markedsføring  
9 ECTS 5. interne 

Salg og erhverv 6 ECTS 6. interne 
Valgfag B 15 ECTS 6. eksterne 

7. semester Valgfag C 5 ECTS 7. interne 
Organisationsudvikling og ledelses-
værktøjer 

5 ECTS 8. interne 

Bachelorprojekt 20 ECTS 7. eksterne  
(Bachelorprojekt)  

 
I alle eksterne og interne eksamener gives der karakter efter 7-trins skalaen. Karakteren 
påføres eksamensbeviset. Ikke beståede eksamener kan tages om (3 ordinære forsøg). Alle 
eksamener skal være bestået før den studerende kan indstilles til prøver på et nyt semester.  
 
I alle projektopgaver mv. defineres en normalside som 2.100 tegn inkl. mellemrum og fod-
noter.1  
 
Den enkelte institution kan udbyde et eller flere af fagene på 3. semester som et valgfrit 
uddannelseselement for studerende, som tager hovedparten af semesteret i udlandet. Der 
tilrettelægges en særlig eksamensform i disse fag, se institutionsdelen herom.  
 

3.5 Bundne forudsætninger - BF-opgaver 

Da alle fag skal afsluttes efter hvert semester suppleres der med BF-opgaver efter eget øn-
ske på de enkelte uddannelsesinstitutioner. Det er dog obligatorisk for alle uddannelsesin-
stitutioner at fastlægge en BF-opgave i nedenstående fag, der ikke testes på anden måde.  
                                                
1 Forside, indholdsfortegnelse samt litteraturliste er ikke medregnet heri. Antallet af bilag skal reduceres til et mi-
nimum. Den studerende kan ikke forvente, at hverken eksaminator eller censor læser bilag.  
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Tidspunkt Fag Kort beskrivelse af prøveformen ECTS 
2. semester Branchekendskab 

og -regulering 
Frivillig mellem uddannelsesinstitutioner-
ne.  
 
Bedømmelse: skal godkendes 

5 ECTS 

2. semester Samfundsøkono-
mi (mikro) 

Frivillig mellem uddannelsesinstitutioner-
ne.  
 
Bedømmelse: skal godkendes 

5 ECTS 

 
 

3.6 Beskrivelse af eksamenerne på uddannelsen 

3.6.1 Eksterne prøver 
Erhvervsøkonomi I + II, 2. semester (1. eksterne): 
Ved udgangen af andet semester afholdes en 4 timers ekstern prøve i erhvervsøkonomi.  
 
Erhvervs- og finansjura I + II, 2. semester (2. eksterne): 
Ved udgangen af andet semester afholdes en 3 timers ekstern prøve i erhvervsjura.  
 
Tværfaglig projekteksamen i markedsføring, metode og projektledelse, 2. semester (3. 
eksterne): 
Prøven afholdes ved udgangen af 2. semester og har form som en individuel, mundtlig ek-
samen med udgangspunkt i et gruppeprojekt udarbejdet og afleveret inden eksamen.  
 
Projektet er tværfagligt og skal indeholde problemstillinger indenfor fagene markedsføring, 
metode og videnskabsteori samt projektledelse. Projektet udarbejdes i grupper á 3-5 perso-
ner.  
 
Eksaminationstiden er 30 minutter pr. person (individuelt). Karakteren gives på baggrund af 
en helhedsvurdering af projektet og den mundtlige præsentation ved eksamen (vægt 50 
procent til det skriftlige oplæg og 50 procent til den mundtlige fremlæggelse).  
 
Der oplyses ikke delkarakterer. 
 
Valgfag A, 4. semester (4. eksterne):  
I slutningen af 4. semester afholdes en 3 timers ekstern skriftlig prøve i valgfag A.  
 
Praktikforløbet, 5. Semester (5. eksterne) 
I slutningen af praktikforløbet afholdes en mundtlig prøve (30 min) med udgangspunkt i en 
skriftlig rapport på 15 normalsider omhandlende en faglig problemstilling samt læringsmå-
lene. Nærmere præcisering heraf kan ses i formalia til eksamen. 
 
Der oplyses kun en samlet karakter. (vægt 40 procent til det skriftlige oplæg og 60 procent 
til den mundtlige fremlæggelse). 
 
Valgfag B, 6. semester (6. eksterne) 
Ved udgangen af 6. semester afholdes en 4 timers skriftlig eksamen med mulighed for ud-
levering af en case inden – vil afhænge af valgfaget.  
 
Bachelorprojektet, 7. semester (7. eksterne) 
På uddannelsens sidste semester udarbejdes en skriftlige rapport med relevans for den fi-
nansielle profession (40 normalsider). Der laves 1 sides resume på engelsk. Rapporten dan-
ner udgangspunkt for en mundtlig, individuel eksamen af 45 minutters varighed. 
 
Der gives én samlet karakter efter 7-trinsskalaen for projektet på baggrund af en samlet 
vurdering af det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation. Der oplyses ikke delkarak-
terer. (vægt 70 procent til det skriftlige oplæg og 30 procent til den mundtlige fremlæggel-
se). 
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Såfremt den samlede bedømmelse giver en karakter mindre end 02, skal den studerende 
udarbejde et nyt projekt for igen at indstille sig til eksamen i bachelorprojektet. 
 

3.6.2 Interne prøver 

Organisationspsykologi og kommunikation, 1. semester (1. interne): 
Ved udgangen af første semester afholdes en 30 minutters mundtlig prøve med forberedel-
se i organisationspsykologi og kommunikation 
 
Internationalt modul, samfundsøkonomi og statistik, 3. semester (2. interne) 
I løbet af 3. semester udarbejdes en gruppeopgave i internationalt modul, samfundsøkono-
mi samt statistik i grupper af 3-5 studerende og et omfang på maksimalt 40 normalsider. 
Der gives vejledning til udarbejdelse af projektet.  
 
Projektet forsvares individuelt mundtligt i 30 minutter. Der oplyses en samlet karakter (vægt 
50 procent til det skriftlige arbejde og 50 procent til den mundtlige fremlæggelse). 
 
Rådgivende salg, 3. semester (3. interne) 
Ved udgangen af tredje semester afholdes en 30 minutters mundtlig prøve med forberedel-
se i salg (fokus på personligt salg). Udgangspunkt i rollespil.  
 
Eksamen kan afvikles på engelsk.  
 
Mundtlig eksamen i skatteret, privatøkonomi, ejendomsfinansiering samt rådgivning 
og etik, 4. semester (4. interne) 
På 4. Semester afholdes en mundtlig, tværfaglig prøve med udgangspunkt i en case baseret 
på praksis. 
 
Eksaminationstiden er individuel med en samlet varighed på 30 minutter pr. person. 
 
Brancheprojekt, projektledelse, markedsføring samt salg og erhverv, 6. semester  
(5. interne) 
Der udarbejdes et individuelt projekt (omfang 10 normalsider) som tager udgangspunkt i 
branchen, hvori projektledelse II, markedsføring III samt salg og erhverv inddrages.  
 
Der gives en karakter for det skriftlige arbejde. 
 
Salg og Erhverv (6. interne) 
Ved udgangen af syvende semester afholdes en 30 minutters mundtlig prøve med forbere-
delse i salg og erhverv. Der kan udleves en case inden eksamen.   
 
Valgfag C, 7. semester (7. interne)  
Der afholdes en 2 timers skriftlig eksamen i valgfag C.  
 
Organisationsudvikling og ledelsesværktøjer, 7. semester (8. interne) 
Ved udgangen af syvende semester afholdes en 30 minutters mundtlig prøve med forbere-
delse i organisationsudvikling og ledelsesværktøjer.  
 

3.6.3 Eksamination ved betalingsophold i udlandsophold  
Ved betalingsophold i udlandet via uddannelsesinstitutionen skal den studerende dokumen-
tere sin læring på hjemskolen. Se bilag om eksamen i dette tilfælde.  
 

3.7 Eksamensforhold og eksamensbevis  

 
Der henvises til det seneste lovgrundlag på www.retsinfomation.dk  
 

• BEK nr 197 af 26/03/2008 - Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor 
i finans  
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• BEK nr 766 af 26/06/2007 - Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede 
uddannelser  
(Eksamensbekendtgørelsen)  

• BEK nr 262 af 20/03/2007 - Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse  

• BEK nr 106 af 09/02/2009 - Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov mv. 
ved visse videregående uddannelser (Undervisningsministeriets adgangsbekendtgø-
relse)   

 
  

Der udstedes eksamensbevis og et Diploma Supplement for bestået eksamen.  
 
Studerende, der ikke gennemfører uddannelsen, har ret til at få attestation for beståede 
prøver. Attestationen påføres oplysninger om prøvens art og den opnåede karakter. 

4 Klageadgang  
Klager over bedømmelsen, prøveforløbet m.v. skal indgives til studielederen senest 
2 uger efter at bedømmelsen er blevet bekendtgjort over for de studerende. 
  
Om de nærmere retningslinjer og regler for klager i forbindelse med prøver, henvises til 
www.kvu-censor.dk  
 

5 Regler for praktikkens gennemførelse 
Praktikken er placeret i 5. semester. Praktikken danner grundlag for valgfagsrunde B og C 
samt hovedopgaven. 
 
Der skal være sammenfald mellem brancheretningen i valgfag A og praktikvirksomheden.  
 
Lykkedes det ikke for den studerende at få praktikplads inden for samme retning som valg-
fag A, skal praktikvirksomheden acceptere det forud for aftale om praktikforløb. Og den 
studerende skal efter praktikken bestå valgfag A ved først kommende eksamenstermin in-
den for praktikkens brancheretning. Den studerende kan først gå op i valgfag B, når den 
studerende har deltaget i valgfag A.  
 
Uddannelsesinstitutionen har ansvar for at vurdere om praktikstedet er egnet. Uddannelses-
institutionen skal før forløbet sikre en forventningsafklaring med praktikvirksomheden og 
løbende følge op på den studerendes praktikophold.  
 
Inden praktikken påbegyndes udarbejdes en praktikaftale mellem praktikvirksomheden, den 
studerende og den praktikansvarlige på uddannelsesinstitutionen. Aftalen skal indeholde 
oplysninger om: praktikkens mål, indhold, samt vejlednings- og evalueringsforhold. Denne 
plan forpligter såvel uddannelsen, praktikstedet som den studerende: 
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6  Overgange og merit 
 

6.1 Overgange mellem Finansøkonom og Finansbachelor og vice versa 

 
En forudsætning for nedenstående meritovergange er, at alle forudgående prøver på den 
meritgivende uddannelser er bestået. 
 

6.2 Fra Finansøkonom til Finansbachelor: 

 
Fra 2. semester (alle interne og eksterne prøver på 1. år er bestået): 
Den studerende starter på 3. semester af Finansbacheloren men skal inden udgangen af 4. 
semester have bestået prøverne i Organisationspsykologi (intern prøve 1. semester), Er-
hvervsøkonomi (ekstern prøve 2. semester), samt en særlig, intern prøve i metodelære og 
videnskabsteori. Den studerende skal forinden deltage i et obligatorisk interview med ud-
dannelsens studieleder.  
 
Fra 3. semester (alle interne og eksterne prøver på 1. år og 3. semester er bestået): 
Den studerende starter på 4. semester af Finansbacheloren men har forinden været til råd-
givende samtale med uddannelsens studieleder, specielt om praktikforløbet. Desuden skal 
den studerende inden udgangen af 4. semester have bestået prøve i Organisationspsykologi 
(intern prøve 1. semester), 3. intern prøve på 3. semester samt en særskilt prøve i Metode-
lære og videnskabsteori og en bunden forudsætning i Organisationsudvikling på 3. seme-
ster.  

 
Fra 4. semester (alle prøver på uddannelsen er bestået): 
Finansøkonomen starter på 5. semesters praktikforløb uden afkortelse, men skal forinden 
have deltaget i valgfagsrunde A og bestået prøverne deri.  

  
Efter Finansøkonom og 6-12 mdrs. relevant beskæftigelse: 
Finansøkonomen starter direkte med 6. semesters valgfagsrunde B på Finansbacheloren 
men skal inden udgangen af 6. semester selvstændigt have læst op på valgfagsrunde A og 
bestået en særlig, intern prøve. 
 

6.3 Fra Finansbachelor til Finansøkonom: 

 
Fra 4. semester (alle bundne forudsætninger, interne og eksterne prøver på 1. og 2. år 
er bestået): 
Den studerende starter på 4. semester af Finansøkonom og skal ikke aflægge yderligere 
prøver.  

 
Fra 5. semester (alle bundne forudsætninger, interne og eksterne prøver på både 1. og 
2. år samt 5. semester er bestået): 
Den studerende skal gennemføre det afsluttende eksamensprojekt på Finansøkonom  
 
Ovennævnte meritordning træder i kraft for Finansøkonomerne fra september 2009 for me-
rit til 3. semester og 2010 for merit til 4. og 5. semester på Finansbacheloren. 
 

6.4 Meritoverførsel 
Studielederen kan godkende, at beståede uddannelseselementer eller dele heraf efter denne 
studieordning bestået ved en anden institution, ækvivalerer tilsvarende uddannelseselemen-
ter eller dele heraf i nærværende studieordning. Hvis det pågældende uddannelseselement 
er bedømt efter 12-skalaen ved den uddannelsesinstitution, hvor prøven er aflagt, og ækvi-
valerer et helt fag i nærværende studieordning, overføres karakteren. I alle andre tilfælde 
overføres bedømmelsen som "bestået" og indgår ikke i beregning af karaktergennemsnittet. 
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Studielederen kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller 
udenlandsk videregående uddannelse træder i stedet for uddannelseselementer, der er om-
fattet af denne studieordning. Ved godkendelse heraf anses uddannelseselementet for gen-
nemført, hvis det er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse. Bedømmelsen 
overføres som "bestået". 
 

6.5 Meritstuderende 

Studielederen kan tillade, at studerende fra andre videregående uddannelser følger dele af 
uddannelsen og aflægger prøve efter gældende retningslinjer. Det er en forudsætning, at 
det er et godkendt led i deres egen uddannelse. 

7 Orlov 
En studerende kan få orlov fra uddannelsen begrundet i personlige forhold. Om de nærmere 
regler for at få orlov samt de bestemmelser, der er gældende for studerende på orlov, hen-
vises til erhvervsakademiets regler om orlov (jf. "Interne regler og retningslinjer” på studiets 
undervisningsportal). 
 

8 Henvisning til gældende retsregler 
Uddannelsesbekendtgørelsen og andre relevante retsregler, herunder interne regler og ret-
ningslinjer vedrørende uddannelsen, findes på www.retsinfomation.dk   
  

9 Ikrafttræden 
Denne studieordning, der er fælles for samtlige udbydere af Finansbacheloruddannelsen i 
Danmark, træder i kraft pr. 1. september 2010. 
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Bilag: Eksamination ved udlandsophold på 3. Semester.   
Den studerende skal tage sine eksamener på partnerinstitutionen i udlandet. Den studeren-
de skal ligeledes dokumentere al læring fra de fag, der tages på partnerinstitutionen online i 
en portefølje. Der skrives en læringsrapport til hvert fag, hvor der beskrives, hvilken læring 
der er opnået i faget.  

Rapportens omfang skal være passende til kursets point, dog mindst tre normalsider sva-
rende til 2.100 anslag pr. side.  

Alle fagenes opgaver og dertilhørende løsninger dokumenteres online i porteføljen. Link til 
portefølje og dokumentation for bestået eksamen på partnerinstitutionen afleveres til hjem-
skolen senest 4 uger efter endt eksamen i udlandet. Porteføljen, inklusiv læringsrapporter-
ne, vurderes som bestået/ikke-bestået.  

EAA udbyder enkelte af fagene fra 3. semester som et valgfrit uddannelseselement med en 
særskilt eksamen af hensyn til mulighederne for bedst muligt at tilrettelægge et forløb i 
udlandet. Det drejser sig om:  
 
Fag ECTS Tilrettelæggelse af faget Eksamensform 
Samfundsøkonomi 
(makro) 

5 ECTS Muligt at følge som et 
fjernundervisningsforløb i 
løbet af 3. semester 

2 timers skriftlig prøve i slut-
ningen af 3. semester, som 
skal bestås. Prøven bedøm-
mes ud fra 7-skalaen og ka-
rakteren påføres eksamens-
beviset. 

Statistik  5 ECTS Tilrettelægges som et in-
tensivt kursus i august-
måned inden forventet 
studiestart på en uden-
landsk uddannelsesinstitu-
tion.  

2 timers skriftlig prøve, som 
skal bestås. Prøven bedøm-
mes ud fra 7-skalaen og ka-
rakteren påføres eksamens-
beviset. 

 

Eksamination ved udlandsophold på 7. semester 

Fagene 

Den studerende skal tage sine eksamener på partnerinstitutionen i udlandet. Den studeren-
de skal ligeledes dokumentere al læring fra de fag, der tages på partnerinstitutionen online i 
en portefølje. Der skrives en læringsrapport til hvert fag, hvor der beskrives, hvilken læring 
der er opnået i faget.  

Rapportens omfang skal være passende til kursets point, dog mindst tre normalsider sva-
rende til 2.100 anslag pr. side.  

Alle fagenes opgaver og dertilhørende løsninger dokumenteres online i porteføljen. Link til 
portefølje og dokumentation for bestået eksamen på partnerinstitutionen afleveres til hjem-
skolen senest 4 uger efter endt eksamen i udlandet. Porteføljen, inklusiv læringsrapporter-
ne, vurderes som bestået/ikke-bestået.  

Bachelorprojekt 

Som udgangspunkt udpeges en vejleder på hjemskolen – og rapporten afleveres og eksami-
neres som beskrevet under eksterne prøver.  
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10 Fagbeskrivelser     

10.1 Samfundsøkonomi I + II  

Samlet vægt: 10 ECTS 
Placering: 2. + 3. semester 
   
Mål: 
Den studerende skal have teoretisk og praktisk viden om en given økonomis økonomiske 
vækst og udvikling, nationalt og internationalt, særligt med henblik på et samfunds finan-
sielle aktiviteter. 
Den studerende skal ud fra relevante teoretiske modeller kunne beskrive, analysere og vur-
dere samfundsøkonomiske målsætninger og problemstillinger på mikro- og makroniveau.  
Den studerende skal kunne analysere et samfunds økonomiske, politiske, demografiske, 
miljømæssige og sociale forhold og foretage internationale sammenligninger.   
Den studerende skal selvstændigt kunne vurdere komplekse sammenhænge mellem sam-
fundsøkonomiske målsætninger, balanceproblemer, økonomisk politik, international handel 
og velfærd. 
Den studerende skal ud fra teoretiske modeller kunne analysere og vurdere konsekvenserne 
af både efterspørgsels og udbudspolitikker for forskellige økonomier og valutakursregimer. 
  
Den studerende skal have viden om:  

• Den finansielle sektors aktører, deres størrelse, antal samt deres opgaver. 
• De forskellige ledighedstyper 
• Prisdannelse og konkurrenceformer, herunder producent- og forbrugeroverskud 
• Paretooptimum og teknisk effektivitet 
• Eksternaliteter på både efterspørgsels- og udbudssiden 
• Markedseffektivitet og effektivitetsvirkninger af markedsindgreb 
• Klassiske og nyere handelsteorier  
• Prisdannelse og effektivitet på vare- og faktormarkedet under forskellige markeds-

former 
• Kursdannelsen ved forskellige kursregimer og forskellige faktorers indflydelse på 

denne kurs. 
• Rentedannelsen og rentestruktur. 
• Samfundets indkomstdannelse og forskellige modeller for ligevægtsindkomst. 
• Sammenhængen mellem arbejdsløshed, nationalindkomst og inflation. 
 

Den studerende skal have færdigheder i at: 
• Vurdere den økonomiske udvikling, herunder den økonomiske vækst nationalt og 

globalt ud fra forsyningsbalancen. 
• Beskrive og analyse befolkningsudviklingen og dennes betydning for samfundet.  
• Anvende de forskellige pris- og mængdeindeks. 
• Hente relevante data fra forskellige kilder og vurdere forskellige økonomiske rappor-

ter. 
• Anvende beskrivende statistik som støtte til en given fremstilling.  
• Præsentere data i  tabeller, grafer, diagrammer etc. som opfylder de formelle krav til 

videnskabelig fremstilling. 
• Vise og beregne producent- og forbrugeroverskud samt overnormal profit på kort og 

lang sigt. 
• Vurdere eksternaliteter på både efterspørgsels- og udbudssiden med henblik på at 

kunne beregne forbruger og producentoverskud  
• Vurdere markedseffektivitet og effektivitetsvirkninger af markedsindgreb. 
• Analysere årsager til og virkninger af international handel ud fra klassiske og nyere 

handelsteorier.  
• Anvende teoretiske modeller for kursdannelsen, rentedannelse, indkomstdannelse, 

inflation i forskellige konkrete finansielle sammenhænge.  
• Formidle udviklingen i forventninger til samfundsudviklingen i forhold til samar-

bejdspartnere og kunder.  
  
Den studerende skal opnå kompetencer til:  
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• At håndtere komplekse og udviklingsorienterede sammenhænge mellem et sam-
funds økonomi og den finansielle sektor 

• Fagligt at placere en given branche under en specifik konkurrenceform samt kunne 
vurdere konsekvenserne heraf. 

• Selvstændigt at vurdere virkningen af økonomiske politikker for forskellige kursre-
gimer og økonomier med basis i teoretiske modeller.  

• Selvstændigt at rådgive kunder ud fra en forståelse af samfundsøkonomiens udvik-
ling.  

  
 

10.1.1 Samfundsøkonomi I 

Vægt: 5 ECTS 
Placering: 2. semester 
 
Mikroøkonomi 
  
Mål: 
Den studerende skal ud fra relevante teoretiske modeller kunne beskrive, analysere og vur-
dere samfundsøkonomiske problemstillinger på mikroniveau. 
  
Problemstillingerne omhandler prisdannelse og effektivitet på vare- og faktormarkedet un-
der forskellige konkurrenceformer samt analysere og vurdere konsekvenser af eksternalite-
ter og forskellige mikroøkonomiske politikker.  
  
Den studerende skal have viden om:  

• Prisdannelse og konkurrenceformer, herunder producent- og forbrugeroverskud 
• Paretooptimalitet og teknisk effektivitet 
• Eksternaliteter på både efterspørgsels- og udbudssiden 
• Markedseffektivitet og effektivitetsvirkninger af markedsindgreb 
• Klassiske og nyere handelsteorier  
 

Den studerende skal have færdigheder i at:   
• Vise og beregne producentoverskud og forbrugeroverskud samt overnormal profit 

på kort og lang sigt. 
• Vurdere eksternaliteter på både efterspørgsels- og udbudssiden med henblik på at 

kunne beregne forbruger og producentoverskud  
• Vurdere markedseffektivitet og effektivitetsvirkninger af markedsindgreb. 
• Vurdere årsager til og virkninger af international handel ud fra klassiske og nyere 

handelsteorier.  
 
Den studerende skal have kompetencer til:  

• Selvstændigt at placere en given branche efter konkurrenceform, samt kunne vurde-
re konsekvenserne af dette 

  

10.1.2 Samfundsøkonomi II 
Vægt: 5 ECTS 
Placering: 3. semester 
 
Makroøkonomi 
  
Mål 
Den studerende skal ud fra relevante teoretiske modeller kunne beskrive, analysere og vur-
dere samfundsøkonomiske problemstillinger på makroniveau. 
  
Problemstillingerne er de samfundsøkonomiske målsætninger, balanceproblemer, økono-
misk politik, international handel og velfærd. 
  
Den studerende skal ud fra teoretiske modeller kunne analysere og vurdere konsekvenserne 
af både efterspørgsels- og udbudspolitikker for forskellige valutakursregimer. 
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Den studerende skal have viden om:  

• kursdannelsen under forskellige kursregimer. Herunder skal den studerende teore-
tisk kunne forklare forskellige faktorers indflydelse på denne kurs. 

• rentedannelsen og rentestrukturen 
• samfundets indkomstdannelse. Den studerende skal kunne anvende forskellige mo-

deller til bestemmelse af ligevægtsindkomsten. 
• sammenhængen mellem arbejdsløshed, nationalindkomst og inflation. 
 

 
Den studerende skal have færdigheder i at:  

• anvende teoretiske modeller for kursdannelse, rentedannelse, indkomstdannelse, in-
flation i forskellige konkrete finansielle sammenhænge.  

• formidle udviklingen i forventninger til samfundsudviklingen over for samarbejds-
partnere og kunder.  

 
Den studerende skal have kompetence til:  

• selvstændigt at vurdere virkningen af økonomiske politikker for forskellige kursre-
gimer og økonomier med basis i teoretiske modeller.  
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10.2 Erhvervsøkonomi I + II 
Samlet vægt: 15 ECTS (10 + 5) 
Placering: 1. + 2. semester 
 
Modulopbygget I +II  

10.2.1 Erhvervsøkonomi I 
Samlet vægt: 10 ECTS  
Placering: 1. semester 
 
Mål: 
Den studerende skal have viden om erhvervsøkonomisk teori og metoder ud fra finanssek-
torens praksis og kunne forstå og anvende erhvervsøkonomiske modeller og værktøjer.  
 
Semestrets hovedområder:  

• Regnskab og regnskabsanalyse 
• Budgettering 
• Optimering 
• Investeringsvurdering 

Den studerende skal have viden om: 
Regnskab og regnskabsanalyse 

• Indhold og intern sammenhæng i årsrapporten for personlig virksomheder og sel-
skaber 

 
Budgettering 

• Budgettets funktion i virksomheden og tilrettelæggelse af budgetteringsproceduren 
• Budgettets sammenhæng med forretningsplaner og strategi 

 
Optimering 

• Forskellige konkurrenceformer 
 
Investeringsvurdering 

• Forskellige investeringsvurderingsmetoders styrker og svagheder 

Den studerende skal have færdigheder i at: 
Regnskab og regnskabsanalyse 

• Udarbejdelse og vurdering af nøgletal med afsæt i Dupont modellen 
 

Budgettering 
• Opstille resultat-, likviditets- og likviditetsbudgetter ud fra givne forudsætninger 

samt foretage budgetsimuleringer 
 
Optimering 

• Foretage optimering ud fra omkostnings- og afsætningsforhold under hensyntagen 
til en enkelt kapacitetsbegrænsning, afsætning på flere markeder (ens priser, prisdif-
ferentiering, eksportdumpning) samt konkurrenceforhold (fuldkommen konkurrence, 
monopol, delvist monopol, oligopol (den knækkede afsætningskurve)) 

• Foretage produktionsoptimering ved enkelt og flervareproduktion (lineær program-
mering mv.) 

 
Investeringsvurdering 

• Anvendelse forskellige investeringsvurderingsmetoder (kapitalværdimetoden, intern 
rentefodsmetode, annuitetsmetoden samt den dynamiske tilbagebetalingsmetode) 



Side 23 af 72 
 

Studieordning for Finansbacheloruddannelsen i Finans, september 2010 
 

• Beregning af og valg blandt simple og komplekse investeringsprojekter (under hen-
syntagen til skat, inflation, driftskapitalforskydning) 

• Beregning af investeringers optimale levetid 

Den studerende opnår kompetence i: 
Investeringsvurdering 

• Genkende situationer hvor investeringsvurderingsmetoder bør anvendes 
• Udvælge informationer til brug for investeringsvurdering (beslutningsrelevante om-

kostninger) 

10.2.2 Erhvervsøkonomi II 
Samlet vægt: 5 ECTS  
Placering: 2. semester 
 
Mål: 
Den studerende skal kunne vurdere en kreditanmodning ud fra långivers interesse og risi-
koaversion og afdække virksomhedens finansieringsbehov.  
 
Semestrets hovedområder:  

• Virksomhedens finansiering 
• Kreditvurdering af virksomheder 

Den studerende skal have viden om: 
Virksomhedens finansiering 

• Den horisontale og vertikale balancestruktur 
• Egenkapital og fremmedkapitalfinansiering samt forskellene herimellem 
• Forskellige fremmedfinansieringsformers karakteristika (omkostning, refinansie-

ringsrisiko, fleksibilitet, likviditet, renterisiko, valutarisiko) 
• Virksomheden mulighed for frisættelse af kapital gennem salg af aktiver 

Kreditvurdering af virksomheder 

• Formålet med kreditvurdering 
• Kilder til kreditvurderingsmaterialer 

Den studerende skal have færdigheder i at: 
Virksomhedens finansiering 

• Opgøre en virksomheds kapitalbehov (anlægskapital og driftskapital) 
• Udarbejde et samlet forslag til finansiering af kapitalbehov (egenkapitalfinansiering 

og fremmedkapitalfinansiering) 
• Beregne hovedstol, provenu, ydelse (før og efter skat) og opstille ydelsestabeller for 

forskellige lånetyper (annuitets-, serie-, stående lån, valutalån) 
• Beregne effektiv rente og kapitalværdi af forskellige lånetyper (annuitets-, serie-, stå-

ende lån, valutalån) 
• Beregne effektiv rente af forskellige kreditter (kassekredit, samt leverandørkredit). 
• Beregne leasingkontrakters kapitalværdi før og efter skat (herunder foretage valg 

mellem leasing eller virksomhedens eget køb af aktivet) 
Kreditvurdering af virksomheder 

• Udarbejde en kommenteret styrkeprofil af virksomheden med henblik på kreditvur-
dering 

• Foretage en sammenligning af budgetter og årsrapporter med henblik på bedøm-
melse af budgettets realisme i forbindelse med kreditvurdering. 

• Foretage en vurdering af budget og regnskabsnøgletal i forbindelse med kreditvur-
dering 

• Foretage en begrundet stillingtagen til en kreditanmodning 

Den studerende opnår kompetence i: 
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Kreditvurdering af virksomheder 
• Selvstændigt at komme med forslag til virksomheders finansieringssammensætning 
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10.3 Erhvervsjura  

Erhvervs- og finansjura, branchekendskab- og regulering samt skatteret 

Samlet vægt: 20 ECTS 
Placering: 1. + 2. + 4. semester 
 
Mål: 
Målet er, at den studerende skal have teoretisk og praktisk viden om juridisk metode og 
relevante, nationale og internationale (EU) retsreglers anvendelse i den finansielle forret-
ningsverden på både sektor- og brancheniveau. 
 
Den studerende skal kunne forstå den politiske/juridiske baggrund for offentlig regulering 
af og tilsynsmyndighed for den finansielle sektor samt kunne anvende regler og praksis 
herom i en hvilken som helst finansiel virksomhed. 
 
Den studerende skal have viden om erhvervs-, finans- og skattejura af særlig praktisk rele-
vans for den finansielle sektor. Den studerende skal kunne reflektere over juraens sammen-
hæng med samfunds-, erhvervs- og privatøkonomiske forhold samt udarbejde og formidle 
relevante finansjuridiske og praktiske løsninger til flere typer af finansielle kunder.  
 
Den studerende skal selvstændigt kunne håndtere komplekse kunde- og debitorsituationer, 
således at juridiske konflikter kan minimeres i det praktiske kundesamarbejde og skal selv-
stændigt vurdere fagligt behov for yderligere bistand.  
 
Den studerende skal have viden om 

• den juridiske verdens organisation, terminologi, retskilder og fortolkning 
• national og international (EU) markeds-, sektor- og brancheregulering og kontrol 

samt kunne forstå den politisk-juridiske baggrund herfor 
• forskellige fordringstyper samt kunne forstå fordringsbegrebet 
• kreditrettens rettigheder og pligter i forbindelse med kreditaftaler og debitorsikring 

af finansielle kunder 
• alle former for sikkerhedsstillelse og deres juridiske regulering samt kunne forstå 

det finansielle erhvervs anvendelse af debitorsikring i praksis 
• kreditorforfølgning samt kunne forstå forskellen på individuel tvangsfuldbyrdelse, 

tvangsauktion og konkurs  
• gældssanering samt kunne reflektere over retstilstandens betydning for kreditors ri-

sikovurdering 
• grundlæggende forsikringsret – tegning samt parternes rettigheder og pligter 
• grundlæggende, individuel arbejdsret 
• de basale arveretlige regler og kunne reflektere over reglernes sammenhæng med 

privatøkonomiske forhold samt debitorsikring af finansielle kunder 
• national og international køberet i forhold til forskellige kundetyper 
• det skatteretlige indkomstbegreb og driftsomkostningsbegreb 
• beskatning af lønindkomst, selskaber, aktier, udbytte, ejendomme, kursgevinster, 

renter og gaver samt kunne forstå sammenhængen med rådgivning af finansielle 
produkter 
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Den studerende skal have færdighed i at: 
• udvælge, vurdere og anvende relevante retskilder på praksisnære konkrete finansiel-

le problemstillinger samt formidle løsningsforslag til både interne og eksterne inte-
ressenter 

• håndtere den praktiske anvendelse af juridiske regler og praksis for aftalers indgåel-
se og ugyldighed i relation til flere forskellige kundetyper – herunder forbrugerbe-
skyttende lovgivning 

• vurdere de juridiske konsekvenser af aftalers indgåelse via mellemmænd 
• anvende og vurdere erstatningsret i og uden for kontrakt samt kunne opstille og 

formidle løsningsforslag til konkrete situationer inden for den finansielle sektors ar-
bejdsområder    

• de basale familieretlige regler og kunne reflektere over reglernes sammenhæng med 
privatøkonomiske forhold samt debitorsikring af finansielle kunder 

• anvende regulering af og praksis inden for al finansiel sikkerhedsstillelse samt hånd-
tere sikkerhedsstillelse i en kompleks sammenhæng med risiko- og kreditvurdering 

• identificere og vurdere den mest optimale sikkerhedsstillelse i forskellige praksisnæ-
re situationer 

• anvende reglerne og retspraksis for tinglysning 
• håndtere sikkerhedsstillelse i en kompleks sammenhæng også med andre juridiske 

emner som fx aftaleret og konkurs 
• håndtere en tinglysningssag i praksis 
• anvende reglerne om forældelse, modregning og deponering i praksis 
• anvende reglerne og retspraksis for fordringers overdragelse på praktiske problem-

stillinger samt vurdere løsningsforslag på forskellige trepartskonflikter 
• anvende regler og praksis for konkursret samt vurdere retstilstandens betydning for 

risiko- og kreditvurdering 
• anvende og vurdere markedsføringsret i relation til den finansielle sektor og dens 

kunder 
• anvende og vurdere selskabsret i relation til den finansielle sektor og dens kunder, 

herunder Kendskab til selskabsformer, selskabsorganisation og hæftelse 
• Løse konkrete, skatteretlige problemstillinger  
• vurdere skatteretlige konsekvenser af forskellige typer finansielle løsninger samt gi-

ve løsningsforslag til konkrete skatteretlige problemstillinger  
• vurdere skattemæssige forhold og konsekvenser i forhold til rådgivning af kunders 

valg af finansielle produkter 
• vurdere reglernes betydning for praktiske problemstillinger omkring handel med 

værdipapirer og grænseoverskridende overførelser  
 

Den studerende opnår kompetence i:  
• Selvstændigt at omsætte juridisk teori og praksis til finansiel virksomhed 
• Professionelt at kunne håndtere juridisk metode på komplekse erhvervs- og finansju-

ridiske opgaver ved at henvise til relevante lovbestemmelser, praksis og retskilder på 
det konkrete område 

• Professionsrelevant at formidle valg af forskellige juridiske løsninger på finansielle 
opgaver i relation til mangeartede privatøkonomiske eller erhvervsøkonomiske situa-
tioner 

• At inddrage juridiske emner i et tværfagligt samarbejde i den finansielle virksomhed 
med henblik på minimering af juridiske konflikter og/eller selvstændigt vurdere fag-
ligt behov for yderligere bistand 

 
 

10.3.1 Erhvervs- og finansjura (Jura I) 
Vægt: 5 ECTS 
Placering: 1. semester 
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Mål: 
Den studerende skal viden om erhvervsjura af særlig praktisk relevans for den finansielle 
sektor. 
 
Den studerende skal kunne reflektere over juraens sammenhæng med samfunds-, erhvervs- 
og privatøkonomiske forhold samt udarbejde og formidle relevante finansjuridiske og prak-
tiske løsninger til flere typer af finansielle kunder.  
 
Den studerende skal have viden om 

• den juridiske verdens organisation, terminologi, retskilder og fortolkning 
• grundlæggende forsikringsret – tegning samt parternes rettigheder og pligter 
• grundlæggende individuel arbejdsret 
• national og international køberet i forhold til forskellige kundetyper 
• de basale arveretlige regler og kunne reflektere over reglernes sammenhæng med 

privatøkonomiske forhold samt debitorsikring af finansielle kunder 
 
Den studerende skal have færdighed i at: 

• udvælge, vurdere og anvende relevante retskilder på praksisnære konkrete finansiel-
le problemstillinger samt kunne formidle løsningsforslag til både interne og eksterne 
interessenter 

• anvende juridiske regler og praksis for aftalers indgåelse og ugyldighed i relation til 
flere forskellige kundetyper – herunder forbrugerbeskyttende lovgivning 

• vurdere de juridiske konsekvenser af aftalers indgåelse via mellemmænd 
• anvende og vurdere erstatningsret i og uden for kontrakt samt kunne opstille og 

formidle løsningsforslag på konkret situationer inden for den finansielle sektors ar-
bejdsområder    

• rådgivningsmæssigt at kunne anvende de basale familieretlige regler og kunne re-
flektere over reglernes sammenhæng med privatøkonomiske forhold samt debitor-
sikring af finansielle kunder 

 
Den studerende opnår kompetence i: 

• Selvstændigt at omsætte juridisk teori og praksis til finansiel virksomhed 
• Professionelt at håndtere juridisk metode på komplekse, erhvervsjuridiske opgaver 

ved at henvise til relevante lovbestemmelser, praksis og retskilder på det konkrete 
område 
 

10.3.2 Erhvervs- og finansjura (Jura II) 
Vægt: 5 ECTS 
Placering: 2. semester 
 
Mål: 
Den studerende skal have anvendt viden om finansjura af særlig praktisk relevans for den 
finansielle sektor.  
 
Den studerende skal kunne reflektere over juraens sammenhæng med samfunds-, erhvervs- 
og privatøkonomiske forhold samt udarbejde og formidle relevante finansjuridisk og prakti-
ske løsninger til flere typer af finansielle kunder.  
 
Den studerende skal selvstændigt kunne håndtere komplekse kunde- og debitorsituationer, 
således at juridiske konflikter kan minimeres i det praktiske kundesamarbejde og skal selv-
stændigt vurdere fagligt behov for yderligere bistand.  
 
Den studerende skal have viden om 

• forskellige fordringstyper samt kunne forstå fordringsbegrebet 
• kreditrettens rettigheder og pligter i forbindelse med kreditaftaler og debitorsikring 

af finansielle kunder 
• alle former for sikkerhedsstillelse og deres juridiske regulering samt kunne forstå 

det finansielle erhvervs anvendelse af debitorsikring i praksis 
• kreditorforfølgning samt kunne forstå forskellen på individuel tvangsfuldbyrdelse, 

tvangsauktion og konkurs  
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• gældssanering samt kunne reflektere over retstilstandens betydning for kreditors ri-
sikovurdering 

 
Den studerende skal have færdighed i at: 

• anvende regulering og praksis inden for al finansiel sikkerhedsstillelse samt håndte-
re sikkerhedsstillelse i en kompleks sammenhæng med risiko- og kreditvurdering 

• identificere og vurdere den mest optimale sikkerhedsstillelse i forskellige praksisnæ-
re situationer 

• anvende reglerne og retspraksis om tinglysning og kunne  
• håndtere sikkerhedsstillelse i en kompleks sammenhæng også med andre juridiske 

emner som fx aftaleret og konkurs 
• håndtere en tinglysningssag i praksis 
• anvende reglerne om forældelse, modregning og deponering i praksis 
• anvende reglerne og retspraksis om fordringers overdragelse på praktiske problem-

stillinger samt vurdere løsningsforslag på forskellige trepartskonflikter 
• anvende regler og praksis for konkursret samt vurdere retstilstandens betydning for 

risiko- og kreditvurdering 
• anvende og vurdere markedsføringret i relation til den finansielle sektor og dens 

kunder 
• anvende og vurdere selskabsret i relation til den finansielle sektor og dens kunder, 

herunder Kendskab til selskabsformer, selskabsorganisation og hæftelse 
 

Den studerende opnår kompetence i: 
• Selvstændigt at omsætte juridisk teori og praksis til finansiel virksomhed 
• Professionelt at kunne håndtere juridisk metode på komplekse, finansjuridiske op-

gaver ved at henvise til relevante lovbestemmelser, praksis og retskilder på det kon-
krete område 

• Professionsrelevant at kunne formidle valg af forskellige juridiske løsninger på fi-
nansielle opgaver i relation til mangeartede privatøkonomiske eller erhvervsøkono-
miske situationer 

 

10.3.3 Branchekendskab og -regulering 
Vægt: 5 ECTS 
Placering: 2. semester 
 
Mål: 
Målet er, at den studerende skal opnå kendskab til og viden om de forskellige finansielle 
branchers virke og generelle arbejdsopgaver samt opnå teoretisk og praktisk viden om rele-
vante nationale og internationale (EU) retsreglers anvendelse i den finansielle forretnings-
verden på brancheniveau. 
 
Den studerende skal kunne forstå de enkelte branchers samspil med og betydning for det 
omgivende samfund og sammenhæng med den politiske/juridiske baggrund for offentlig 
regulering, herunder tilsynsmyndighedernes virke. 
 
Den studerende skal have viden om 
 

• Hvorledes den finansielle sektor er opbygget 
• Forskellige udbydere på det finansielle marked 
• de forskellige finansielle branchers virke, generelle arbejdsopgaver og rolle i sam-

fundet 
• national og international (EU) markeds- og brancheregulering og –tilsyn, samt den 

politisk-juridiske baggrund herfor 
 
Den studerende skal have færdighed i at: 

• udvælge, vurdere og anvende relevante retskilder på praksisnære konkrete og bran-
cherelaterede problemstillinger, samt kunne formidle løsningsforslag til både interne 
og eksterne interessenter 

• anvende og vurdere konkurrenceretlige regler i relation til den finansielle sektor. 
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• anvende de overordnede regler, der regulerer de enkelte brancher i den finansielle 
sektor  

• vurdere reglernes betydning for praktiske problemstillinger om handel med værdi-
papirer og grænseoverskridende kapitaloverførsler  

• anvende og vurdere konkurrenceret i relation til den finansielle sektor og dens kun-
der 
 

 
Den studerende opnår kompetence i:  

• Selvstændigt at omsætte juridisk teori og praksis til finansiel virksomhed 
• Professionelt at kunne håndtere komplekse erhvervs-, finans- og sektorjuridiske op-

gaver ved at henvise til relevante lovbestemmelser, praksis og retskilder på det kon-
krete område 

• Professionsrelevant at kunne formidle valg af forskellige juridiske løsninger på fi-
nansielle opgaver i relation til mangeartede privatøkonomiske eller erhvervsøkono-
miske situationer 

• At inddrage juridiske emner i et tværfagligt samarbejde i den finansielle virksomhed 
med henblik på minimering af juridiske konflikter og/eller selvstændigt vurdere fag-
ligt behov for yderligere bistand 

 

10.3.4 Skatteret 
Vægt: 5 ECTS 
Placering: 4. semester 
 
Mål: 
Den studerende skal have viden om skattejura af særlig praktisk relevans for den finansielle 
sektor. Den studerende skal kunne reflektere over juraens sammenhæng med samfunds-, 
erhvervs- og privatøkonomiske forhold samt udarbejde og formidle relevante finansjuridiske 
og praktiske løsninger til flere typer af finansielle kunder.  
Den studerende skal selvstændigt kunne håndtere rådgivningssituationer, således at skatte-
retlige konflikter kan minimeres i det praktiske kundesamarbejde og skal selvstændigt vur-
dere fagligt behov for yderligere bistand.  
 
Den studerende skal have viden om 

• det skatteretlige indkomstbegreb og driftsomkostningsbegreb 
• beskatning af lønindkomst, selskaber, aktier, udbytte, ejendomme, kursgevinster, 

renter og gaver samt kunne forstå sammenhængen med rådgivning af finansielle 
produkter 
 

 
Den studerende skal have færdighed i at: 

• løse konkrete skatteretlige problemstillinger  
• vurdere skatteretlige konsekvenser af forskellige typer finansielle løsninger samt gi-

ve løsningsforslag på konkrete, skatteretlige problemstillinger  
• vurdere skattemæssige forhold og konsekvenser i forhold til rådgivning af kunders 

valg af finansielle produkter 
 
Den studerende opnår kompetence i:  

• Selvstændigt at omsætte juridisk teori og praksis til finansiel virksomhed 
• Professionelt at håndtere juridisk metode på komplekse erhvervs- og finansjuridiske 

opgaver ved at henvise til relevante lovbestemmelser, praksis og retskilder på det 
konkrete område 

• Professionsrelevant at formidle valg af forskellige juridiske løsninger på finansielle 
opgaver i relation til mangeartede privatøkonomiske eller erhvervsøkonomiske situa-
tioner 

• At inddrage juridiske emner i et tværfagligt samarbejde i den finansielle virksomhed 
med henblik på minimering af juridiske konflikter og/eller selvstændigt vurdere fag-
ligt behov for yderligere bistand 
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10.4 Markedsføring I + II + III 
 
Mål: 
Den studerende skal have viden om den finansielle sektors opbygning og forretningsgrund-
lag, dens brancher og de forskellige produkter, der tilbydes kunder og erhvervsliv. 
Den studerende skal kunne forstå de teorier og metoder som anvendes i forbindelse med 
markedsanalyse samt kunne reflektere over professionens anvendelse af disse. 
Den studerende skal kunne anvende markedsføringens metoder og værktøjer og analysere 
virksomheders strategier med henblik på at kunne vurdere kunders handlingsparametre. 
  
Den studerende skal have viden om: 

• Virksomhedens interne forhold – ressourcer og kompetencer 
• Generelle markedsforhold – virksomhedens makromiljø 
• Finansielle aktiviteter som udføres i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, ejen-

domsmæglere, forsikringsselskaber, ejendomsadministration og revision. 
• Servicemanagement, servicemarketing og branding. 
• Teori og praksis ved markedsføring af finansielle ydelser 

 Den studerende skal have færdighed i at: 
• anvende markedsanalyseværktøjer 
• vurdere virksomheders købsadfærd 
• vurdere privatkunders købsadfærd 
• vurdere branche- og konkurrenceforhold – såvel egne som erhvervskunders 
• anvende metoder til segmentering og målgruppevalg 
• opstille SWOT-analyse og konkludere ud fra denne 
• fremsætte forslag til markedsføringsstrategier 

  
Den studerende skal opnå kompetence i: 

• at håndtere komplekse og udviklingsorienterede markedsføringsopgaver 
• udarbejde en markedsføringsplan 
• fremsætte forslag til udformning og anvendelse af handlingsparametrene 
• at analysere sammenhængen mellem virksomhedens CRM-strategi og dens overord-

nede forretningsstrategier.  
• Professionelt at vurdere alternative markedsføringsstrategier 

  
Modulopdelt I + II + III 
 

10.4.1 Markedsføring I (Finansielle ydelser og produkter) 
Vægt: 2 ECTS 
Placering: 1. semester 
 
Mål 
Den studerende skal have viden om og kompetence til anvendelse af markedsføringsmæssi-
ge modeller og teorier til analyse af en virksomheds interne forhold med særlig fokus på 
virksomheder i den finansielle sektor. Den studerende skal derudover have viden om og 
kompetence til anvendelse af modeller til analyse af makromiljøets påvirkning på virksom-
hedernes strategiske muligheder. 
Den studerende skal have kompetencer indenfor 

• Analyser af virksomhedens interne forhold  
• Generelle markedsforhold - virksomhedens makromiljø 
• Teori og praksis ved markedsføring af finansielle ydelser 
• Serviceværdikæden  

10.4.2 Markedsføring II  

Vægt: 6 ECTS 
Placering: 2. semester 
  
Mål: 
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Den studerende skal have viden om og kompetence til anvendelse af modeller og metoder 
til analyse af marked, branche, kunder og konkurrenter. Den studerende skal have kompe-
tence i at opstille markedsføringsstrategier.  
 
 
Den studerende skal have kompetence til at: 

• anvende markedsanalyseværktøjer 
• vurdere virksomheders købsadfærd 
• vurdere privatkunders købsadfærd 
• vurdere branche- og konkurrenceforhold – såvel egne som erhvervskunders 
• anvende metoder til segmentering og målgruppevalg 
• opstille SWOT-analyse og konkludere ud fra denne 
• fremsætte forslag til markedsføringsstrategier 

 
 

10.4.3 Markedsføring III 

Vægt: 2 ECTS 
Placering: 6. semester 
  
Mål: 
Den studerende skal have viden om og kompetencer til at udarbejde og opstille markedsfø-
ringsstrategier og markedsføringsplaner. 
 
Den studerende skal opnå kompetence i: 

• at håndtere komplekse og udviklingsorienterede markedsføringsopgaver 
• udarbejde en markedsføringsplan 
• fremsætte forslag til udformning og anvendelse af handlingsparametrene 
• Professionelt at vurdere alternative markedsføringsstrategier 
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10.5 Metode og videnskabsteori, inkl. studieteknik  
Vægt: 5 ECTS (3 + 2) 
Placering: 1. + 2. semester 
  
Mål 
Målet med faget er, at den studerende skal have viden om videnskabelig arbejdsmetode og 
forståelse af sammenhængen mellem viden, metode og resultat.  
Den studerende skal kunne anvende kvalitative og kvantitative metoder ved projektdesign, 
dataudvælgelse og rapportering.  
Den studerende skal kritisk kunne vurdere gyldighed og pålidelighed af data og informatio-
ner i forbindelse med undersøgelser og videnformidling. 
  
Den studerende skal have viden om: 

• videnskabsteori i erhvervsøkonomisk perspektiv  
• teori og praksis ved videnskabelige, finansielle undersøgelser 
• videndeling, videnomsætning og videnformidling 
• Studieteknik 

  
Den studerende skal have færdigheder i at: 

• læse faglitteratur  
• anvende opslagsbøger, søgemaskiner og databaser 
• analysere kvantitative og kvalitative data 
• foretage videnskabelig analyse ved at vurdere reliabilitets- og validitetsadspekter ved 

videnskabelige undersøgelser 
• Strukturere fagligt stof, udarbejde problemformulering og redegøre for metodiske 

valg der ligger til grund for besvarelsen af problemformuleringen. 
 

Den studerende skal have kompetence i at: 
• formidle praksisnære og faglige problemstillinger til samarbejdspartnere og brugere 

i rapportform 
• opstille relevante, finansielle problemstillinger, samt selvstændigt belyse disse i 

henhold til gængse, erhvervsøkonomiske og videnskabelige principper. 
• dokumentere kendskab til videnskabsteoretiske og metodiske emner, som er af sær-

lig relevans for finanssektoren. 
  
  
Modulopbygget I + II       
    

10.5.1 Metode og videnteori, inkl. studieteknik I 

Vægt: 3 ECTS 
Placering: 1. semester 
 
Mål 
Målet med faget i 1. semester er, at den studerende skal have viden om videnskabelig ar-
bejdsmetode og forståelse af sammenhængen mellem viden, metode og resultat. Endvidere 
skal den studerende kunne reflektere over egne studie-, arbejds- og læringsvaner. 
  
Den studerende skal have viden om: 

• videnskabsteori i erhvervsøkonomisk perspektiv  
• studieteknik  

  
Den studerende skal have færdigheder i at: 

• læse og forholde sig til faglitteratur 
• anvende opslagsbøger, søgemaskiner og databaser 
• Strukturere og disponere egen studieindsats  
  

Den studerende skal have kompetence i at: 
• formidle praksisnære og faglige problemstillinger til samarbejdspartnere og brugere 

i rapportform 
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• Selvstændigt at kunne opstille og besvare en problemformulering  
  
 

10.5.2 Metode og videnteori, inkl. studieteknik II 
Vægt: 2 ECTS  
Placering: 2. semester 
  
Mål 
Målet med faget i 2. semester er, at den studerende skal kunne anvende kvalitative og kvan-
titative metoder ved projektdesign, dataudvælgelse og rapportering.  
Den studerende skal kritisk kunne vurdere gyldighed og pålidelighed af data og informatio-
ner i forbindelse med undersøgelser og videnformidling. 
  
Den studerende skal have viden om: 

• teori og praksis ved videnskabelige finansielle undersøgelser 
• videndeling, videnomsætning og videnformidling 
• opbygning af systematisk argumentation 

  
Den studerende skal have færdigheder i at: 

• analysere kvantitative og kvalitative data 
• foretage videnskabelig analyse ved at vurdere reliabilitets- og validitetsadspekter ved 

videnskabelige undersøgelser 
• strukturere fagligt stof og udarbejde problemformulering og projektrapport  
  

Den studerende skal have kompetence i at: 
• opstille relevante, finansielle problemstillinger, samt selvstændigt belyse disse i 

henhold til gængse erhvervsøkonomiske videnskabelige principper. 
• dokumentere kendskab til videnskabsteoretiske og metodiske emner, som er af sær-

lig relevans for finanssektoren. 
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10.6 Kommunikation og præsentationsteknik 
Vægt: 5 ECTS 
placering: 1. semester 
  
Mål 
Målet er, at den studerende fagligt og selvstændigt skal kunne kommunikere professionelt - 
såvel individ- som situationsbestemt - i forbindelse med kunderådgivning og i samarbejdet 
med ledere og kolleger.  
Den studerende skal kunne planlægge og gennemføre en præsentation med stor personlig 
gennemslagskraft over for en konkret defineret målgruppe og i et teamsamarbejde kunne 
planlægge og gennemføre en gruppepræsentation.   
Den studerende skal have teoretisk og praktisk forståelse af metoder til branding og per-
sonlig profilering og kunne reflektere over kommunikationens metoder og resultater. 
  
Den studerende skal have viden om: 

• Forskellige kommunikationsteorier, deres teoretiske og metodiske grundlag. 
• Kommunikations praktiske og organisatoriske betydning for rådgivning, samarbejde 

og formidling.  
• Begreber, metoder og værktøjer inden for assertionsteori og transaktionsanalyse. 
• Anvendelsen af forholdsplan og indholdsplan i kommunikation og formidling. 
• Forskellige metoder og værktøjer til præsentationsteknik og personlig profilering. 

  
Den studerende skal have færdighed i at: 

• Anvende forskellige kommunikationsteorier i forbindelse med planlægning af kom-
munikation. 

• Kommunikere professionelt i forbindelse med kunderådgivning. 
• Anvende sine kommunikative kompetencer i samarbejdet med kolleger og ledere 
• Planlægge, gennemføre og evaluere situationsbestemte præsentationsteknikker. 
• Gennemføre en gruppepræsentation  
• Kommunikativt at kunne brande og profilere 

  
Den studerende opnår kompetence i: 
Fagligt og personligt at kommunikere såvel individ- som situationsbestemt i forbindelse 
med kunderådgivning og i samarbejdet med ledere og kolleger og relatere forskellige me-
toder og teknikker til egen praksis samt reflektere over professionens anvendelse af disse i 
praksis. 
  
 
  



Side 36 af 72 
 

Studieordning for Finansbacheloruddannelsen i Finans, september 2010 
 

10.7 Organisationspsykologi  
Vægt: 5 ECTS 
Placering: 1. semester 
  

Mål: 
Målet er at den studerende skal have viden om arbejdspsykologi for at kunne identificere 
organisationspsykologiske processer i små, mellemstore og store virksomheder.  

Den studerende skal kunne forstå arbejdspsykologiens begreber, metoder og værktøjer for 
at kunne anvende dem i organisationer og deres praktiske sammenhænge. 
Den studerende skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og pro-
fessionelt bidrage til det bedst mulige arbejdsmiljø i finansielle virksomheder.  
  
Den studerende skal have viden om: 

• Individers og gruppers normer, roller og status i organisationer 
• Motivationsteorier på individ-, gruppe-, og virksomhedsniveau, herunder jobdesign 

teori  
• Forskellige incitamentsstrukturer i forskellige virksomheder  
• Konflikter og samarbejde i forskellige organisationer 

  
Den studerende skal have færdighed i at: 

• Analysere samspillet mellem individ, grupper og systemer i organisationer. 
• Anvende arbejdspsykologiens værktøjer i relation til rådgivning om virksomheders 

finansielle opgaver 
• Beskrive, analyse og vurdere typer af jobdesign i virksomheder  
• Identificere og beskrive det fysiske, psykiske og sociale arbejdsmiljø med henblik på 

opstilling af virksomhedsrelevante handlemuligheder for en organisation. 
  
Den studerende opnår kompetencer i: 

• Professionelt og selvstændigt at identificere, beskrive og analysere organisationspsy-
kologiske processer ud fra arbejdspsykologiens begreber, metoder og værktøjer 
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10.8 Projektledelse I + II 
Samlet vægt: 4 ECTS 
Placering: 2. + 6. semester 
  
Mål: 
Målet er, at den studerende opnår viden om projektstyring, ledelse og samarbejde i relation 
til en brancheorienteret projektopgave. 
Den studerende skal have viden om og forståelse af et projekts forskellige faser og kunne 
anvende forskellige projektstyringsredskaber og projektevalueringsværktøjer. 
Den studerende skal selvstændigt kunne planlægge, gennemføre og evaluere et konkret 
brancheorienteret projekt. 
Gennem samarbejde med andre om gennemførelse af et projekt skal den studerende kunne 
identificere egne læringsbehov med henblik på videre studier. 
  
Den studerende skal have viden om:  

• forskellige projektstyringsmetoder herunder: 
o Målsætning og problem- og opgaveformulering 
o Indsamling og bearbejdning af relevante data 
o Strukturering og analyse af data i relation til problem og mål. 
o Argumentation og konklusion  
o Opstilling og formidling af projektrapport 

• forskellige projektstyringsmodeller i forhold til forskellige problemstillinger, herun-
der projektdesign  

• forskellige planlægningsmetoder, herunder og tids- og opgavestyring i forbindelse 
med gennemførelse af projekter  

• forskellige økonomistyringsmetoder i forbindelse med projekter  
• forskellige projektevalueringsmetoder, herunder udvikling af ny viden og læring 

 
Den studerende skal have færdighed i at: 

• Gennemføre et projekt ud fra anerkendte projektstyringsprincipper 
• Kunne lede og samarbejde i en mindre gruppe 
• Videndele og videnomsætte brancherelevante aktiviteter 
• Udvælge og anvende den rette projektstyringsmodel i forhold til et givet projekt 
• Udvælge og anvende den rette økonomistyringmodel i forhold til et givet projekt 
• Udvælge og anvende den rette evalueringsmodel i forhold til et givet projekt 

  
Den studerende opnår kompetencer i: 

• Selvstændigt kunne planlægge, gennemføre og evaluere et konkret brancheoriente-
ret projekt 

• Professionelt at kunne realisere brancheorienterede projekter  
• Selvstændigt at kunne indgå i samarbejde om løsning af konkrete projektopgaver   
• At formidle egen læring og dele viden fra projektarbejde 
 

10.8.1 Projektledelse I 

Samlet vægt: 2ECTS 
Placering: 2. semester 
  
 
Mål: 
Målet er, at den studerende opnår viden om projektstyring, ledelse og samarbejde i relation 
til en brancheorienteret projektopgave. 
Den studerende skal have viden om og forståelse af et projekts forskellige faser og kunne 
anvende forskellige projektstyringsredskaber og projektevalueringsværktøjer. 
  
Den studerende skal have viden om:  

• forskellige projektstyringsmetoder herunder: 
• Målsætning og problem- og opgaveformulering 
• Indsamling og bearbejdning af relevante data 
• Strukturering og analyse af data i relation til problem og mål. 
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• Argumentation og konklusion  
• Opstilling og formidling af projektrapport 
• forskellige projektstyringsmodeller i forhold til forskellige problemstillinger herunder 

projektdesign  
 

 Den studerende skal have færdighed i at: 
• Gennemføre et mindre projekt ud fra anerkendte projektstyringsprincipper 
• Kunne lede og samarbejde i en mindre gruppe 
• Videndele og videnomsætte brancherelevante aktiviteter 

  
Den studerende opnår kompetencer i: 

• selvstændigt kunne planlægge, gennemføre og evaluere et mindre, brancheoriente-
ret projekt 

• at formidle egen læring og dele viden fra projektarbejde 
 

10.8.2 Projektledelse II 
Samlet vægt: 2 ECTS 
Placering: 6. semester 
  
Mål: 
Målet er, at den studerende opnår viden om projektstyring, ledelse og samarbejde i relation 
til en brancheorienteret projektopgave. 
Den studerende skal have viden om og forståelse af et projekts forskellige faser og kunne 
anvende forskellige projektstyringsredskaber og projektevalueringsværktøjer. 
Den studerende skal selvstændigt kunne planlægge, gennemføre og evaluere et konkret 
brancheorienteret projekt. 
Gennem samarbejde med andre om gennemførelse af et projekt skal den studerende kunne 
identificere egne læringsbehov, med henblik på videre studier. 
  
Den studerende skal have viden om:  

• forskellige projektstyringsmodeller i forhold til forskellige problemstillinger herunder 
projektdesign  

• forskellige planlægningsmetoder herunder og tids- og opgavestyring i forbindelse 
med gennemførelse af projekter  

• forskellige økonomistyringsmetoder i forbindelse med projekter  
• forskellige projektevalueringsmetoder herunder udvikling af ny viden og læring   
 

Den studerende skal have færdighed i at: 
• udvælge og anvende den rette projektstyringsmodel i forhold til et givet projekt 
• udvælge og anvende den rette økonomistyringsmodel i forhold til et givet projekt 
• udvælge og anvende den rette evalueringsmodel i forhold til et givet projekt 

  
Den studerende opnår kompetencer i: 

• professionelt at kunne realisere brancheorienterede projekter  
• selvstændigt at kunne indgå i samarbejde om løsning af konkrete projektopgaver   
• at formidle egen læring og dele viden fra projektarbejde 



Side 39 af 72 
 

Studieordning for Finansbacheloruddannelsen i Finans, september 2010 
 

10.9 Statistik  
Samlet vægt: 5 ECTS 
Placering: 3. semester 
 
Mål: 
Målet er at den studerende selvstændigt, og ud fra statistisk teori kan indsamle, analysere 
og vurdere en given markedsføringsopgave, en erhvervsøkonomisk eller samfundsøkono-
misk problemstilling. 
  
 
Den studerende skal have viden om: 

• Udarbejdelse og anvendelse af hypotesetest 
• Regressionsanalyse 

 
Den studerende skal have færdigheder i at: 

• Udarbejde hypotesetests. Hypoteserne skal begrundes ud fra den opstillede pro-
blemstilling. 

• Indsamle, behandle og analysere en konkret markedsførings, erhvervsøkonomisk og 
samfundsøkonomisk problemstilling ved hypotesetest og konfidensinterval 

• Opstille, gennemføre og analysere en regressionsmodel med én eller flere forklaren-
de variable, herunder dummy variable 

 
Den studerende skal opnå kompetence til at 

• Selvstændigt at bearbejde og analysere stikprøveinformation ved hjælp af IT med 
henblik på hypoteseafprøvning. 

• Selvstændigt at opstille og analysere en regressionsmodel med én eller flere forkla-
rende variable for en konkret finansiel problemstilling, samt gennemføre selve re-
gressionen via IT. 

 
 



Side 40 af 72 
 

Studieordning for Finansbacheloruddannelsen i Finans, september 2010 
 

10.10 Ejendomsfinansiering  
Vægt: 5 ECTS 
Placering: 4. semester  
 
Mål: 
Målet er, at den studerende får teoretisk og praktisk viden om boligfinansiering og finansie-
ring af mindre erhvervsejendomme. Den studerende skal kunne forstå principper for værdi-
ansættelse og låneudmåling for ejerboliger og erhvervsejendomme. 
Den studerende skal kunne anvende de regler i den finansielle rådgivning, som regulerer 
penge- og realkreditinstitutters udlånsvirksomhed på ejerboligområdet 
Den studerende skal professionelt og selvstændigt kunne tage ansvar for hele den finansiel-
le proces i alle eksisterende typer af ejendomsfinansiering. 
  
Den studerende skal have viden om:  

• Det finansielle samspil mellem bank realkredit ved bolig- og erhvervsfinansiering  
• Regler og vilkår for udstedelse af realkreditobligationer, SDO'er, SDRO'er samt andre 

ejendomsfinansieringsformer.  
• Forskellige lånetyper, låneprodukter og ejendomstyper på markedet. 
• Totalfinansieringsmuligheder i relation til fast ejendom. 
• Teori og praksis ved værdiansættelse og låneudmåling 

  
Den studerende skal have færdighed i at: 

• Identificere relevante, finansielle problemstillinger knyttet til rådgivning om ejen-
domsfinansiering 

• Anvende regler om finansiering af mindre erhvervsejendomme. 
• Beregne realkreditlån og efterfinansiering, herunder tage højde for eventuelle foran-

stående lån. 
• Opstille finansieringsforslag efter standardfinansieringsreglerne for ejerboliger. 
• Foretage og begrunde valg af finansiering ud fra det aktuelle renteniveau. 
• Rådgive alle typer kunder ud fra behov, regler og finansieringsmuligheder.  
• Redegøre professionelt for fordele og ulemper ved forskellige finansieringsalternati-

ver  
• Planlægge ekspeditionsforløbet i en boligfinansieringssag og korrekt anvende de re-

levante dokumenter i finansieringsprocessen.  
 
Den studerende skal opnå kompetencer i: 

• Professionelt at rådgive forskellige typer kunder og optimere tilbud om finansiering 
ud fra forskellige parametre, der imødekommer kundens behov 

• Tage selvstændigt ansvar for ejendomsfinansiering ud fra en professionel etik.  
  



Side 41 af 72 
 

Studieordning for Finansbacheloruddannelsen i Finans, september 2010 
 

10.11 Rådgivning og etik i den finansielle sektor 
Vægt:5 ECTS  
Placering: 4. semester 
 
Mål:  
Den studerende skal have teoretisk og praktisk viden om etik og værdinormer i forskellige 
brancher og deres selvregulering. Den studerende skal kunne forstå og reflektere over be-
grebet rådgivning kontra salg i den finansielle sektor og andre typer af habilitetsproblemer. 
Den studerende skal forstå sammenhængen mellem oplysningspligt og informationsret-
tigheder og de etiske regler der er knyttet hertil.  
 
Den studerende skal have viden om:  

• Rådgiveretikkens samfundspolitiske og juridiske baggrund  
• Ankenævns praktiske grænser for god rådgivning  
• Disciplinærnævn og etiske nævn  
• Branchers selvregulering og brancheetiske regelsæt  
• Risikoen ved forskellige typer af habilitetsproblemer i rådgivning  

 
Den studerende skal færdighed i at:  

• vurdere og anvende reglerne om ”God skik”, internt såvel som eksternt 
• anvende reglerne for rådgiveransvar herunder MIFID reglerne og dets konsekvenser i 

forskellige finansielle sammenhænge  
• foretage behovsafdækning af kunder med henblik på rådgivning  
• vælge, vurdere og begrunde den etisk og juridisk korrekte kunderådgivning med 

udgangspunkt i en afdækning af forskellige kundetypers behov  
• anvende branchernes ankenævnspraksis og grænserne for god rådgivning i praksis-

nære rådgivningssituationer  
 
Den studerende skal have kompetence i:  

• selvstændigt at håndtere God skik Bekendtgørelsen i praksis  
• professionelt at håndtere reglerne og deres praksis om rådgiver- og profissionsan-

svar inden for forskellige brancher  
• selvstændigt at indgå i en etisk korrekt rådgivningssituation  
• at håndtere det komplekse rådgiveransvar i finansiel praksis  
• at kunne indgå i tværfagligt samarbejde omkring overholdelse af ”God skik reglerne”  
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10.12 Internationalt Modul 
Det internationale modul afvikles enten som: 

• et internationalt modul i Danmark: Internationale finansrelationer  
eller 

• et internationalt modul der gennemføres i udlandet 
 
Mål: 
Målet er at give den studerende en teoretisk og praktisk forståelse af internationale relatio-
ner, herunder viden om sammenhænge mellem kultur, sprog, politiske forhold og økono-
misk vækst. Den studerende skal selvstændigt kunne tilegne sig viden, også på andre 
sprog, om nye fænomener og redskaber i den internationale finansverden. 
   
Den studerende skal kunne analysere og sammenligne forskelle i samfundsstrukturer og 
tilhørende finansielle relationer samt gennem personlig indsats styrke sine personlige evner 
i internationale relationer 
 
Den studerende skal have viden om: 

• Internationale markeder 
• Internationale parametre 
• Internationale finansielle forhold 
• Internationale juridiske forhold 
• Kulturforskelle 
• God adfærd og personlige relationer internationalt 
• Vigtigheden af kommunikative færdigheder 

 
Den studerende skal have færdighed i at: 

• sammenligne muligheder på forskellige markeder med hensyn til kundeforhold, de-
mografiske og økonomiske forhold og kulturelle forskelle.  

• analysere, tilrettelægge og løse opgaver, der indebærer videndeling internationalt 
• analysere international, finansiel kommunikation og dens baggrund i institutionelle 

forhold  
• præsentere finansforhold med god og international præsentationsteknik 

 
Den studerende opnå kompetencer i: 

• selvstændigt at indsamle, vurdere og bearbejde relevante data og nøgletal via se-
kundære internationale kilder til brug for internationale analyser af finansielle for-
hold  

• selvstændigt at udvælge, anvende og vurdere videnskabelige teorier og metoder in-
den for internationale virksomhedskommunikation i forbindelse med løsning af spe-
cifikke finansielle opgaver  

• at indgå i internationale samarbejder   
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10.12.1 Internationalt modul - Alternativ 1 
Internationale finansielle markeder (afvikles i Danmark) 
Vægt: 15 ECTS 
Placering: 3. semester 
  
Mål: 
Målet er at give den studerende en teoretisk og praktisk forståelse af internationale finan-
sielle markeder og relationer, herunder viden om sammenhænge mellem økonomiske og 
politiske forhold, kultur og sprog. Den studerende skal selvstændigt kunne tilegne sig vi-
den, også på andre sprog, om nye fænomener og redskaber i den internationale finansver-
den. 
   
Den studerende skal professionelt kunne analysere og sammenligne forskelle i samfunds-
strukturer og tilhørende finansielle relationer for at opnå rådgivningskompetence med hen-
blik på internationale kunder og danske kunder med interesser i udlandet. Det professions-
faglige perspektiv er den internationale finansielle købmands synsvinkel.   
 
Der arbejdes såvel med skriftlige som med mundtlige fremstillingsformer i alle medier. Un-
dervisningen vil i stor udstrækning foregå på engelsk, i mindre omfang på dansk med ud-
gangspunkt i engelsksprogede materialer. 
  
Den studerende skal have viden om: 

• Internationale, finansielle markeder 
• Internationale, samfundsøkonomiske parametre 
• Anvendelse af statistiske modeller til illustration heraf 
• Internationale, finansielle markedsforhold 
• Internationale, juridiske forhold 
• Internationale kapitalmarkeder 
• International virksomhedskommunikation 
• Interkulturel, kommunikativ kompetence 
• Kulturforskellenes påvirkning af finansielle markeder 
• Den kontekst, som virksomheders kommunikation fungerer i et moderne globalise-

ret samfund 
• Specifik, international fagterminologi inden for den finansielle sektor 

 
Den studerende skal have færdighed i at: 

• sammenligne muligheder på forskellige markeder med hensyn til kundeforhold, de-
mografiske og økonomiske forhold og kulturelle forskelle.  

• analysere, tilrettelægge og løse opgaver, der indebærer videndeling internationalt 
• vurdere relevante, internationale økonomiske modellers betydning for bedømmelse 

af et finansielt marked. 
• vurdere relevansen af data og nøgletal for en given, international, finansiel problem-

stilling. 
• analysere international, finansiel kommunikation og dens baggrund i institutionelle 

forhold  
• bestemme vigtigheden af kulturforskelle, herunder image, identitet, branding og 

storytelling, i forbindelse med løsning af internationale, finansielle opgaver 
• præsentere finansforhold med god og international præsentationsteknik 
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Den studerende opnår kompetencer i: 
• professionelt at kunne indhente ny viden om internationale finansielle forhold til 

brug for løsning af specifikke finansielle opgaver  
• selvstændigt at indsamle, vurdere og bearbejde relevante data og nøgletal via se-

kundære internationale kilder til brug for internationale analyser af finansielle for-
hold  

• selvstændigt at udvælge, anvende og vurdere videnskabelige teorier og metoder in-
den for internationale virksomhedskommunikation i forbindelse med løsning af spe-
cifikke finansielle opgaver  

• at indgå i internationale samarbejder   
     
 

10.12.2 Internationalt modul - Alternativ 2 

Udlandsophold        
Vægt: 15 ECTS 
Placering: 3. semester 
  
Mål: 
Gennem et ophold i et andet land styrkes den studerendes personlighed og evne til at råd-
give klienter i et globaliseret marked. 
 
Den studerende skal have viden om: 

• globaliseringens teori i erhvervsøkonomisk perspektiv  
• teori og praksis ved internationale aktiviteter 
• videndeling, videnomsætning og videnformidling internationalt 
• forskelle i kultur og kommunikation 

  
Den studerende skal have færdigheder i at: 

• læse international faglitteratur og anvende internationale erfaringer 
• anvende internationale opslagsbøger, søgemaskiner og databaser 
• tilrettelægge internationale events 
• vurdere nytteværdi af internationale relationer 
• dokumentere kendskab til internationale finansaktiviteter 

 
Den studerende skal have kompetence i at: 

• formidle globale, faglige problemstillinger til samarbejdspartnere og brugere 
• opstille relevante, internationale problemstillinger samt selvstændigt belyse disse 
• strukturere internationalt, fagligt stof   
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10.13 Salg I + II 

10.13.1 Rådgivende salg I 

Vægt: 5 ECTS 
Placering: 3. semester 
Rådgivende salg afvikles enten: 

• I Danmark: se alternativ 1  
eller 

• I udlandet: se alternativ 2 
 

10.13.2 Rådgivende salg I – Alternativ 1  
Vægt : 5 ECTS 
Placering: 3. semester 
 
Formålet med undervisningen i rådgivende salg er at give den studerende forståelse for det 
personlige salgs betydning i relation til finansielle virksomheder.  
 
Dernæst skal den studerende kunne prioritere og planlægge den personlige salgsindsats i 
forhold til ressourcer, baseret på viden om kunden, de serviceydelser der tilbydes og kun-
dens købsadfærd. Den studerende skal via kendskab til forskellige salgsformer, salgs- og 
kommunikationsteknikker kunne gennemføre salgets faser. 
 
Den studerende skal have viden om 

• Hvad en god rådgiver er set fra kundens og den finansielle virksomheds synsvin-
kel  

• Salgsetik 
• Udvikling af tillid og etablering og vedligeholdelse af langvarige kunderelationer 
• Salgsterminologi og salgsbegreber samt deres anvendelse i praksis 
• Forskellige typer af salg afhængig af branche, serviceydelse og købsadfærd  
• Hvornår en salgssituation opstår og hvordan den håndteres 
• Betydningen af at kunne aflæse kundens adfærd og relatere til egen adfærd 

 
Den studerende skal have færdigheder i at 

• Kunne analysere og vurdere kundens behov 
• Kunne definere og etablere en salgsstrategi for den enkelte kunde 
• Kunne analysere forskellige former for salg, så som nysalg, mersalg og krydssalg 
• Håndtere den rådgivende salgsproces fra at skabe kontakt til kunden, afdækning 

af kundens behov, behandling af indvendinger og reklamationer, præsentere 
løsninger til støtte & service. 

• Grundlæggende salgsteknik og forhandling og kunne gennemføre praktiske 
salgsøvelser i  forskellige former for salg 

 
Den studerende opnår kompetencer i at 

• Kunne udvælge, præsentere og analysere informationer om henholdsvis kunden 
og den finansielle virksomhed med relevans for at kunne gennemføre et konkret 
rådgivende salg til den pågældende kunde 

• Kunne anvende relevant præsentations og salgsteknik i forbindelse med gen-
nemførelse af en konkret salgssituation  

• Anvende fagets elementer  - herunder etablering af personlig kontakt i forbindel-
se søgning af praktikplads. 
 

10.13.3 Rådgivende salg I – Alternativ 2   

Vægt : 5 ECTS 
Placering: 3. semester 
 
Formålet er gennem et ophold i et andet land styrkes den studerendes personlighed og for-
ståelse af arbejde sammen med personer med en anden kulturel baggrund. Herunder også 
at kunne rådgive kunder, der arbejder på et globaliseret marked. 
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Den studerende skal have viden om: 
• Etablering af relationer mellem køber og sælger 
• Udvikling af relationer mellem køber og sælger 
• Ledelse af relationer mellem køber og sælger 
• Internationale marketing strategier 
• Kulturelle udfordringer i relationer mellem køber og sælger med forskellig kultu-

rel baggrund 
 
Den studerende skal have færdigheder i at: 

• Kunne analysere og vurdere relevante relationer med forskellige kundetyper 
• Udarbejde forslag til hvordan relationer kan etableres og udvikles 
• Analyser kunderne og komme med forslag til internationale marketingstrategier for 

den enkelte kunde 
 
Den studerende skal have kompetence i at: 

• Formidle internationale problemstillinger til kunder 
• Etablere kontakt til specifikke kunder og udarbejde planer for relationsopbygning 
• Arbejde og kunne begå sig i et internationalt miljø 

. 

10.13.4 Salg og erhverv II  
Vægt: 6 ECTS 
Placering: 6. semester 
  
Mål: 
Målet er at den studerende får viden om den finansielle salgsproces på erhvervskundeområ-
det. Den studerende skal have forståelse af rådgivningsmødets komplekse sammenhænge 
og relationen til CRM-strategier. Den studerende skal professionelt kunne vurdere forskelli-
ge kundetyper og tilrettelægge en relevant og fagligt begrundet salgs- og forhandlingstra-
tegi.  
  
Den studerende skal have viden om: 

• Salgsprocessens psykologi og forskellige salgsstile 
• Købsadfærd på B2B-markedet og kundetyper 
• CRM-strategi  
• Tilrettelæggelse af salgsstrategier 
• Erhvervsrådgivning og salg af finansielle ydelser 
• Forhandlingsteknik 

  
Den studerende skal have færdigheder i at: 

• Beskrive, analysere og vurdere samspil ved salgsprocesser 
• Anvende kendskab til kundens købsadfærd professionelt 
• Udarbejde skriftlige tilbud 
• Tilrettelægge salgs- og rådgivningsmøder 
• Begrunde egen salgsadfærd fagligt og professionelt  

  
Den studerende skal have kompetence i: 

• Udarbejde en salgsstrategi for forskellige kundetyper 
• Planlægning og gennemførelse af et rådgivningsmøde for erhvervskunder 
• Selvstændigt, ansvarsfuldt og kompetent kunne håndtere alle salgets faser, herunder 

forhandlingsteknik 
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10.14 Privatøkonomi 
Vægt: 5 ECTS 
Placering: 4. semester 
  
Mål 
Målet er at den studerende opnår forståelse af sammenhængen mellem indkomst og livsfor-
løb og finansielle dispositioner. Den studerede skal have viden om finanssektorens forskel-
lige ydelser og deres mål i relation til privatøkonomiske problemstillinger. Den studerende 
skal kunne anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af informationer vedrø-
rende privatøkonomi. Den studerende skal kunne vurdere konkrete løsningsforslag og fore-
tage økonomisk rådgivning af den typiske privatkunde, gennem alle faser i livsforløbet. 
  
Den studerende skal have viden om: 

• Forskellige livsforløb og finansieringsbehov 
• Forskellige indkomstformer og indkomstforhold i livsløbets faser 
• Beskatning af indkomst, fast ejendom og andre finansielle aktiver 
• Indkomstanvendelse og finansielle dispositioner i livsløbets faser 
• Anvendt praksis i den finansielle sektor 
•   

Den studerende skal have færdigheder i: 
• Udarbejde en families budget og vurdere finansielle behov 
• Opsparings- og investeringsmuligheder for såvel pensionsmidler som frie midler 
• Forskellige finansieringsmuligheder for privatkunder  
• Kreditvurderinger af privatkunder 
• Privatkunders risici og forsikringsbehov i livsløbets faser  

  
Den studerende skal have kompetencer i: 

• selvstændigt at opstille budgetter for forskellige livsforløb og kundetyper  
• At kunne analysere, vurdere og afdække privatkunders behov og risici 
• Professionelt at foretage økonomisk rådgivning af den typiske privatkunde 
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10.15 Brancherettede valgfagspakker 
Brancherettede valgfagspakker: 
 

• Finansielle forretninger og rådgivning  
• Ejendomshandel 
• Ejendomsadministration 
• Revision 
• Forsikring og pension  

Disse indgår i 4. og 6. semester som: 
 

• Valgfagsrunde A tjener til forberedelse af den studerende før professionspraktikken. 
• Valgfagsrunde B er beregnet til efterbehandling og kompetenceudvikling efter pro-

fessionspraktikken. 
 
En særlig praktik- og valgfagsmanual indeholdende mere detaljerede kursusplaner udformes 
inden forløbene iværksættes (første gang i 2010). 
 
På grund af den praktikrettede funktion af disse fagbeskrivelser er strukturen i fagbeskrivel-
serne oftest anderledes end beskrivelsen af grundfagene i uddannelsen. 
 

10.15.1 Finansielle forretninger og rådgivning A og B 
Samlet vægt: 25 ECTS  
Placering: 4. + 6. semester  
 
Finansielle forretninger og rådgivning A  
Samlet vægt: 10 ECTS  
Placering: 4. semester  
 
Faget tjener til forberedelse af den studerende før professionspraktikken i et pengeinstitut 
eller realkreditinstitut samt bibringe den studerende tilstrækkelige kompetencer til at rådgi-
ve om investeringsprodukter i henhold til ”Bekendtgørelse om kompetencekrav til personer, 
der yder rådgivning om visse investeringsprodukter" samt tilhørende vejledning. 
 
Den studerende skal have viden om:  

• Finansielle investeringsprodukter inden for mærkningsordningens kategorier "grøn" 
og "gul" specielt obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser 

• Relevant lovgivning vedr. investeringsrådgivning og værdipapirhandel, herunder: 
§ Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel med vejledning 
§ Bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer med vejledning 
§ Bekendtgørelse om risikomærkning med vejledning 
§ Udvalgte dele af lov om værdipapirhandel i form af et overordnet kendskab til 

reglerne om markedsmisbrug 
§ Udvalgte dele af lov om finansiel virksomhed i form af kendskab til, hvilke finan-

sielle instrumenter der er omfattet af loven 
• Kapitalmarkedernes rolle og funktion, herunder primærmarked (kapitalfremskaffel-

se), sekundærmarked (prisfastsættelse) og markedspladser 
• Overordnede principper for clearing og settlement af værdipapirer 
• Overordnet porteføljeteori herunder sammenhængen mellem afkast og risiko og 

principper vedrørende risikospredning  
• Rentestrukturen og dens afledte virkninger og effekter på investeringsprodukter  
• Obligations- og aktiemarkedsteori herunder nøgletal 
• Beregningsmetoder for omkostninger ved investeringsprodukter samt ÅOP for inve-

steringsbeviser og strukturerede produkter  
• Samspilsproblematikker i relation til sociale ydelser  
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Den studerende skal have færdighed i at:  
• Yde finansiel rådgivning over for privatkunden og den mindre erhvervskunde under 

hensyntagen til skat 
• Vurdere muligheder for sikkerhedsstillelse til alle typer udlånsprodukter – herunder 

vurdering af sikkerhedsværdi   
• Kreditvurdere privatkunden gennem sit økonomiske livsløb – herunder vurdering af 

sikkerhedskrav  
• Afdække og vurdere en investorprofil med henblik på at kunne udarbejde og formid-

le investeringsforslag til den almene privat-/investeringskunde under hensyntagen til 
lovgivning om grønne og gule produkter. 

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

• Kunne foretage virksomhedsvurdering som led i en kreditvurdering af en erhvervs-
virksomhed 

• Kunne udarbejde en overordnet kunderentabilitetsanalyse 
• Kunne identificere value drivers til generering af virksomhedens cash-flow, værdian-

sættelsesmodeller, værdiskabelse for ejerkreds (shareholder value) 
 
Den studerende skal opnå kompetence i:  

• Gennem privatkundeprofilen selvstændigt at vurdere og rådgive om, formueforhold i 
relation til forskellige relevante parametre. 

• Gennem en kreditvurdering at kunne vurdere og rådgive om virksomheders finansiel-
le strategier  

 
 
Finansielle forretninger og rådgivning B  
Formålet med faget er:  

a. En efterbehandling og kompetenceudvikling efter professionspraktikken.  

b. Opnåelse af den nødvendige teoretiske viden til at kunne varetage et selvstændigt 
ansvar som finansiel rådgiver i et pengeinstitut eller realkreditinstitut.  

Den studerende skal have viden om:  
• Udvidet porteføljeteori og porteføljekonstruktion 
• Finansielle instrumenter med fokus på futures og optioner, herunder prissætning og 

afdækning af risici 
• Strukturerede indlån og omkostninger vedrørende disse 
• Metoder og redskaber til engagementsstyring i forhold til kreditrisiko, indtjening 

samt forretningsmæssige perspektiver for nødlidende privat- og erhvervskundeen-
gagementer 

• Strategier for styring af nødlidende engagementer  
• Fordele og ulemper ved forskellige skattemodeller – for personligt drevne virksom-

heder (kapitalafkastordning samt virksomhedsordning) herunder private investorers 
deltagelse i K/S-projekter  

• Generationsskiftemodeller herunder succession i forbindelse med generationsskifte 
samt due diligence processer 

• Ledelsesmæssige, organisatoriske og kulturelle aspekter i forbindelse med generati-
onsskifte 

• Skattemæssige problemstillinger i forbindelse med forældrekøb og behandling af ak-
tiver og passiver i udenlandsk valuta 
 

Den studerende skal have færdighed i at:  
• Kunne identificere behov for – samt give løsningsforslag til - formuerådgivning for 

privatkunder og virksomhedsejere under hensyntagen til skat 
• Vurdere virksomheders finansielle, valutariske og operationelle risici – samt kunne 

formidle forslag til afdækning af disse risici 
• Vurdere forretningsmuligheder for pengeinstituttet eller realkreditinstituttet under 

hensyntagen til kapitalbelastning 
• Kunne identificere, fastlægge og anvende strategi for styring af engagementer.  
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• Kunne foretage kreditvurdering, finansiel risk management og finansiel rådgivning 
til virksomhedens ledelse 

• Kunne vurdere fundingomkostninger og solvensbelastning for givne finansielle pro-
dukter – og deraf afledt kunne vurdere prissætningen til brugeren af det finansielle 
produkt  

• Kunne udarbejde strategisk analyse og strategimodeller, nøgletalsfaldgruber i for-
bindelse med en regnskabsanalyse  
 

Den studerende skal opnå kompetence i:  
• Gennem virksomhedsvurderingen professionelt at vurdere og rådgive om både virk-

somheders finansielle og dens valutariske og operationelle strategier  
• Gennem kapitalmarkedsanalyse professionsrelevant at vurdere og rådgive investe-

ringskunder om deres porteføljestrategier.  
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10.15.2 Ejendomshandel A og B 
Ejendomshandel A 
Vægt: 10 ECS 
 
Mål: 
Den studerende skal have teoretisk og praktisk viden om forskellige ejendomskategorier og 
den ejendomsjura, der knytter sig til omsætning og erhvervelse af fast ejendom. Den stude-
rende skal kunne anvende gældende regler for ejendomshandel og assistere ved salg af 
boliger. Den studerende skal have forståelse for ejendomsmæglerens ansvar og pligter, 
herunder professionens faglige etik og afgrænsninger til øvrige aktører. 
 
Den studerende skal have viden om: 

• Hovedlovene – dvs. lov om omsætning af fast ejendom, forbrugerbeskyttelsesloven, 
erhvervelsesloven samt energimærkeloven – med dertil hørende bekendtgørelser 

• Ejendomskategorier, ejendomstyper og ejerformer og den dertil knyttede ejendoms-
jura 

o Almindelige ejerboligtyper, dvs. en- og tofamiliehuse, fritidshuse og ejerlej-
ligheder 

o Andelsboliger, deres udbud og den tilknyttede forbrugerbeskyttelse  
o Forskellige typer af blandede bolig- og erhvervsejendomme, herunder især 

boliglandbrugsejendomme 
o Nybyggeri og projektsalg  
o Omsætning af særlige ejendomstyper, herunder grunde, ideelle anparter, an-

dre boligfællesskaber, bygninger på lejet grund, timeshare, fredede bygnin-
ger og ejendomme med hjemfaldspligt. 

• Alternative muligheder for anvendelse af ejendomme og andelsboliger, herunder 
regler og muligheder for nedlæggelse og sammenlægning af boliger mv. 

• Aktørernes professionsansvar – herunder god skik regler 
• Skatteregler i ejertid og ved salg 

 
Den studerende skal have færdighed i at: 

• Vurdere de juridiske og økonomiske aspekter, som afhænger af ejendommens kate-
gori, samt klargøre udbud af ejendomme til salg efter gældende regler og professi-
onsrelevante standarder 

• Kunne beskrive flow og dokumentgang ved omsætning af en fast ejendom, herunder 
af en udlejet ejerbolig ved hjælp af ejendommens dokumenter  

 
Den studerende opnår kompetence i at: 

• Anvende hovedlovene med henblik på at assistere ved opgaver med vurdering, klar-
gøring og salg i alle forbrugerhandler 

• Assistere ved ejendomsformidlerens opgaver i relation til andre relevante aktører 
 
 
Ejendomshandel B  
Vægt: 15 ECTS 
 
Mål: 
Den studerende skal have teoretisk viden om særlovgivning, der knytter sig til hovedlovene 
ved omsætning af ejerboliger. Den studerende skal kunne håndtere de væsentligste lejeret-
lige spørgsmål ved udlejning af ejerboliger. Faget skal sætte den studerende i stand til at 
kunne anvende reglerne om tvangsauktion over fast ejendom og andelsbeviser. Den stude-
rende skal opnå en sådan indsigt, at den studerende kan bistå ved vurdering og omsætning 
af erhvervsejendomme, herunder landbrugsejendomme, ved formidling af erhvervslejemål 
samt ved vurdering af andelsboligforeningsejendomme efter ABL § 5. 
 
Den studerende skal have viden om: 

• Regulering af dispositionsmulighederne over fast ejendom, herunder reglerne i ud-
stykningsloven og planloven 

• Love om vurdering, tinglysning, miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, olietanksbe-
kendtgørelsen, udstykningsloven og reglerne om fredsskov og hævd 
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• Tvangsauktion, dens juridiske forløb og økonomiske konsekvenser for ejer og køber 
• Lejeret, dvs. udlejer og lejers opgaver og ansvar vedr. lejeboligens stand, lejebeta-

ling, fremleje, bytte, lejefastsættelse i regulerede og uregulerede kommuner, opsi-
gelsesregler, begrundelser samt frister 

• Den studerende skal have kendskab til regler ved drift, erhvervelse og finansiering af 
landbrugsejendomme.  

• Den studerende skal have viden om finansiering af andre erhvervsejendomme.  
• Den studerende skal have kendskab til de forskellige vurderingsprincipper ved vur-

dering udlejnings-/investeringsejendomme og erhvervsejendomme, (dvs. lager- og 
produktionsejendomme, kontorejendomme, domicilejendomme og forretningsejen-
domme) og landbrugsejendomme.  

• Den studerende skal have kendskab til salg af udlejnings-/investeringsejendomme 
og erhvervsejendomme, (dvs. lager- og produktionsejendomme, kontorejendomme, 
domicilejendomme og forretningsejendomme) og landbrugsejendomme, herunder 
hvilke oplysninger der skal indhentes, og hvilke dokumenter, der skal fremskaffes.  

• Den studerende skal have viden om momsproblematikkerne ved overdragelse af er-
hvervsejendomme.  

• Den studerende skal kunne anvende reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven og 
afskrivningsloven. Den studerende skal have generel viden om Erhvervslejelovens 
regler.  

• Den studerende skal have kendskab til værdiansættelsesreglerne i ABL § 5. 
 

 
Den studerende skal have færdighed i at: 

• Anvende særlovgivning i relation til omsætning af fast ejendom 
• Anvende reglerne om tvangsauktion inden for følgende områder: 

o Forebygge tvangsauktion gennem vejledningsmøde og kunne rådgive om de-
bitors mulighed for at afværge auktionen. 

o Rådgive auktionskøber om aktiver, der er omfattet af auktionen, byrder og 
hæftelser, opgøre fordelingsnøgle, købesum og sikkerhedsstillelse ved et 
konkret auktionsbud. 

o Udarbejde en tvangsauktionssalgsopstilling  
• Rådgive om indgåelse af lejeaftale, opsigelse, ophævelse og fastsætte husleje i for-

skellige typer af lejemål 
 
Den studerende opnår kompetence i at: 

• Beregne en standardfinansiering - herunder brutto- / nettoydelse - ud fra en kon-
tantpris  

• Den studerende skal kunne gennemføre tilbudspligt efter lejeloven.  
• Den studerende skal kunne rådgive om lejefastsættelse i boliglejemål i udlejnings-

ejendomme. 
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10.15.3 Ejendomsadministration A og B 
Samlet vægt: 25 ECTS 
Placering: 4. + 6. semester 
 
Ejendomsadministration A 
Vægtning: 10 ECTS 
4. semester 
  
Mål: 
Målet er at give den studerende en dybere forståelse af lovgivningen inden for administrati-
on af de forskellige typer fast ejendom. Derudover er formålet med faget, at kvalificere den 
studerende til at identificere de relevante, retlige og administrative problemstillinger, der er 
knyttet til administration af private erhvervs- og boligudlejningsejendomme, almene boliger, 
andelsboligforeninger og ejerlejlighedsforeninger, således at den studerende kan udarbejde 
begrundede løsningsforslag inden for de problemområder, der kan opstå i forbindelse med 
administration af private udlejningsejendomme, almene boligejendomme, andelsboligfor-
eninger og ejerforeninger. 
Endvidere skal der opnås kendskab til regnskabsmæssige forhold vedrørende private udlej-
ningsejendomme, almene boligejendomme, andelsboligforeninger og ejerforeninger, lige-
som den studerende skal gøres i stand til at behandle spørgsmål vedrørende regnskaber for 
ejendomme. 
  
Den studerende skal have viden om: 

• Hvilke love, bekendtgørelser og vejledninger, der relaterer sig til administration af 
boligudlejningsejendomme, erhvervsudlejningsejendomme, blandede ejendomme, 
almene boliger, ejerlejlighedsejendomme og andelsboligejendomme. 

• Hovedprincipperne i lovgivningen om boliglejemål, herunder indgåelse af lejekon-
trakt, lejefastsættelse, opsigelse, ophævelse, fraflytning, huslejenævnsbehandling, 
vedligeholdelse, råderet, fremleje, bytte og beboerrepræsentation.  

• Hovedprincipperne i lovgivningen for almene boliger, herunder de særlige udlej-
ningsregler, lejefastsættelse, fraflytning, beboerdemokrati, kommunal anvisningsret, 
fleksible udlejningsregler, balanceleje, beboerklagenævnsbehandling, kommunalt 
tilsyn, vedligeholdelsesordninger, råderet, offentlig støtte.  

• Hovedprincipperne i lovgivningen om erhvervslejemål, herunder indgåelse af leje-
kontrakt, aftalefrihed i erhvervslejeloven, lejefastsættelse (markedsleje), vilkårsæn-
dringer, opsigelse, ophævelse og fraflytning, erhvervsbeskyttede lejemål, erstatning 
til opsagte lejere, ændringer i lejemålets indretning samt fremle-
je/afståelse/genindtræden.  

• Hovedprincipperne i opbygningen af en andelsboligforening, herunder et indgående 
kendskab til stiftelse af en andelsboligforening, de ledende organer og disses kom-
petencer, ændring af vedtægter og majoritetsforhold samt viden om overdragelse af 
andelslejligheder, reglerne om pant og udlæg i andelsboliger, fastlæggelse af bud-
get, regnskab, forholdsregler i forbindelse med fraflytning, vedligeholdelse, forbed-
ring, fremleje, beboelsespligt og eksklusion. 

• Hovedprincipperne i opbygningen af en ejerforening, herunder et indgående kend-
skab til stiftelsen af en ejerforening, de ledende organer og disses kompetencer, 
ændring af vedtægter og majoritetsforhold samt viden om overdragelse af ejerlejlig-
heder, fastlæggelse af budget, sikkerhedsstillelse til ejerforeningen samt overdragel-
se heraf ved ejerskifte, regnskab, forholdsregler i forbindelse med fraflytning, ejers 
råderet, vedligeholdelse, forbedringer, optagelse af fælleslån og sikkerhedsstillelse 
herfor, fremleje og eksklusion.  

• Hovedprincipperne i opbygningen af en almen boligorganisation, herunder et indgå-
ende kendskab til de ledende organer og disses kompetencer, fastlæggelse af bud-
get, regnskab, forholdsregler i forbindelse med fraflytning, fremleje og eksklusion.  

• Regnskab og budget for udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerforenin-
ger og almene boligorganisationer, herunder diverse specielle regnskabsmæssige 
funktioner, der optræder i forbindelse med administration af de forskellige typer af 
ejendomme.  

• Reglerne for udarbejdelse af momsregnskab (herunder arealfordelt og omsætnings-
fordelt købsmoms på blandede ejendomme) og afskrivninger på ejendomme.  
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• Værdiansættelse af forskellige typer af fast ejendom i relation til udarbejdelse af 
regnskab, herunder ved hjælp af anskaffelsesprisen (kostpris), til værdiregulering til 
dagsværdi (markedsværdi) samt til værdiregulering af lån i ejendommen.  

  
Den studerende skal have færdigheder i at: 

• Anvende de forskellige regler på de forskellige typer af ejendomme.  
• Skelne mellem de forskellige typer af ejendomme, herunder blandede ejendomme, 

småhuse, ungdomsboliger, ældreboliger, almene boliger, ejerlejligheder, andelsboli-
ger mv. 

• Afgøre, hvornår der bør indhentes anden sagkyndig bistand til løsning af en pro-
blemstilling samt kunne beskrive problemstillingen med korrekte, juridiske termer 
ved forelæggelse af problemstillingen for en sagkyndig ekspert.  

  
Den studerende skal opnå kompetencer i at: 

• Yde relevant rådgivning og sagsbehandling vedrørende administration af forskellige 
typer af ejendomme.  

• Give relevante løsningsforslag på problemstillinger i forbindelse med administration 
af private udlejningsejendomme, almene ejendomme, andelsboligforeninger og ejer-
foreninger.  

• Anvende og udbygge sin viden samt kunne indsamle, analysere, vurdere og anvende 
data til brug for sagsbehandling og rådgivning i forbindelse med administration af 
fast ejendom.  

  
 
Ejendomsadministration B 
Vægtning: 15 ECTS 
Placering: 6. semester 
  
Mål: 
Målet er at kvalificere den studerende til at vide, hvordan udgangslejen fastsættes i de for-
skellig typer ejendomme, ligesom den studerende kvalificeres til at beregne og varsle leje-
forhøjelse i de forskellige typer lejemål. Derudover er formålet, at kvalificere den studeren-
de til at kunne gennemføre en forbedringsforhøjelse i en bolig- og erhvervsudlejningsejen-
dom. 
  
Den studerende skal opnå kendskab til regnskabsmæssige forhold vedrørende opgørelse af 
indvendige og udvendige vedligeholdelseskonti §18 og §18b samt opgørelse af § 63a-
hensættelser. Derudover skal der opnås kendskab til udarbejdelse af varme-, vand-, anten-
ne-, drifts- og fællesregnskab. 
  
Endelig er formålet at give den studerende et overblik over de særlige regler og forhold, 
som gælder for økonomien i en almen boligorganisation og dens afdelinger. Det skal ske 
ved, at den studerende får et overordnet kendskab til følgende udvalgte områder: Finansie-
ringen af nybyggeri, dispositionsfond, landsbyggefond, , kapitalforvaltning samt lejefastsæt-
telse, lejeforhøjelse og vedligeholdelsesbudget i afdelingerne. 
  
Målet er således, at den studerende kan anvende de love og regler, der har betydning for 
lejefastsættelse, lejeforhøjelse og udarbejdelse af vedligeholdelses-, drifts-, forbrugs- og 
fællesregnskaber samt finansiering og vedligeholdelse af almene boliger, således at den 
studerende bliver i stand til selv at yde relevant rådgivning og sagsbehandling indenfor dis-
se udvalgte områder ved administration af private udlejningsejendomme, almene boligor-
ganisationer og afdelinger, andelsboligforeninger og ejerforeninger. 
  
Den studerende skal have viden om: 

• Lejefastsættelse for boliglejemål i såvel regulerede som uregulerede kommuner, le-
jefastsættelse i almene boliger og lejefastsættelse i erhvervslejemål, ligesom den 
studerende skal kunne anvende denne viden til brug for administration af ejendom-
me og kunne anvende regelsættet i forbindelse med praktiske juridiske problemstil-
linger, der måtte opstå i forbindelse med administration af de forskellige typer leje-
mål.  
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• Reglerne for forbedringsforhøjelse i erhvervs- og boliglejemål, herunder kende for-
skellen på vedligeholdelse og forbedring, processen vedrørende gennemførelse af en 
forbedringsforhøjelse, således at den studerende er i stand til at gennemføre forbed-
ringsforhøjelser i boliglejemål og erhvervslejemål. 

• Reglerne for opgørelse af § 63a-hensættelser, konti for indvendig og udvendig vedli-
geholdelse §18 og §18b samt implementering i regnskabet for den enkelte ejendom.  

• Reglerne om finansiering af almene boliger og herunder kendskab til reglerne om 
beboerindskud og kommunal grundkapital samt forståelse for sammensætningen af 
afdelingens nettokapitaludgifter.  

• Reglerne om opbygning og anvendelse af dispositionsfonden og arbejdskapitalen i 
en almen boligorganisation. 

• Reglerne om kapitalforvaltning i en almen boligorganisation, så den studerende bli-
ver i stand til at håndtere simple, praktiske problemstillinger inden for dette emne.  

• Reglerne om henlæggelser i en almen boligafdeling, så den studerende bliver i stand 
til at vurdere og anvende vedligeholdelsesbudgettet i forbindelse med driften af en 
almen boligafdeling.  

  
Den studerende skal have færdigheder i at: 

• Varsle lejeforhøjelse i forskellige typer ejendomme.  
• Varsle forbedringsforhøjelse i forskellige typer ejendomme. 
• Udarbejde varme-, vand-, antenne- og driftsregnskaber for bolig- og erhvervsejen-

domme samt fællesregnskaber for andelsboligforeninger og ejerforeninger.  
• afgøre, hvornår der bør indhentes anden sagkyndig bistand til løsning af en pro-

blemstilling samt kunne beskrive problemstillingen med de korrekte juridiske termer 
ved forelæggelse af problemstillingen for en sagkyndig ekspert.  

   
Den studerende skal opnå kompetencer i at: 

• Yde relevant rådgivning og sagsbehandling vedrørende lejeforhøjelse og forbedring 
af private udlejningsejendomme, almene boliger, andelsboligforeninger og ejerfor-
eninger.  

• Give relevante løsningsforslag på problemstillinger i forbindelse med lejeforhøjelse i 
og forbedring af private udlejningsejendomme, almene boliger, andelsboligforenin-
ger og ejerforeninger.  

• Anvende og udbygge sin viden samt kunne indsamle, analysere, vurdere og anvende 
data til brug for sagsbehandling og rådgivning i forbindelse med gennemførelse af 
lejeforhøjelse, forbedringer og regnskaber for ejendomme.  
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10.15.4 Revision A og B 
Samlet vægt: 25 ECTS 
Placering: 4. + 6. semester 
 
Mål: 
Målet er, at den studerende får teoretisk og praktisk viden om revisors roller og opgaver, 
herunder revision, review, assistance med opstilling af årsrapporter og skatteopgørelser. 
  
Den studerende får viden om den omfattende regulering af revisorområdet, der først og 
fremmest findes i revisorlovgivningen og revisionsstandarderne. 
 
Den studerende skal kunne forstå og omsætte centrale begreber om uafhængighed, tavs-
hedspligt, god skik og etiske regler til konkret revisorpraksis. 
 
Revision A 
Vægtning: 10 ECTS 
Placering: 4. semester 
 
Revision A fokuserer på regnskabsudarbejdelse og skattemæssige forhold. 
 
Den studerende skal have viden om: 

• Revisors arbejdsopgaver, herunder revisors forskellige erklæringsopgaver. 
• Regnskabsmæssige begreber, teorier og metoder for udarbejdelse af årsrapporter, 

herunder begreberne retvisende billede, indregning, måling og klassifikation. 
• Årsregnskabsloven og dens opbygning med hovedvægten lagt på reglerne i regn-

skabsklasse A og B.  
• Indledende skatteret, herunder skattesystemets opbygning, skatteregler og skatte-

proces. 
• Selskabsbeskatning, herunder regulering fra årsregnskab til skatteregnskab, sambe-

skatning for selskaber samt afskrivninger. 
• Personbeskatning, herunder personlig indkomst, kapitalindkomst, aktieindkomst, 

virksomhedsskatteordning og kapitalafkastordning.  
• Kapitalgevinstbeskatning, herunder ejendomsavancebeskatning og genvundne af-

skrivninger. 
 
Den studerende skal have færdighed i at: 

• Udarbejde og opstille årsrapporter efter årsregnskabslovens klasse A og B. 
• Analysere årsrapporter og forstå regnskabsposters indhold og indbyrdes sammen-

hæng. 
• Foretage sædvanlige reguleringer fra årsrapport til skatteopgørelse, herunder for-

skelsbehandlingen i saldoværdier, afskrivninger og tab på debitorer. 
 

Den studerende opnår kompetence i at: 
• Udarbejde årsrapporter for personligt ejede virksomheder og mindre selskaber 
• Opgøre selskabers og personers skattepligtige indkomst ved at foretage skattemæs-

sige korrektioner til årsrapporten. 
 
 
Revision B 
Vægtning: 15 ECTS 
Placering: 6. semester 
 
Revision B fokuserer på revisions- og reviewprocessen samt revisorreguleringen. 
  
Den studerende skal have viden om: 

• Revisionsprocessens forskellige faser, elementer og sammenhænge. 
• Reviewprocessens forskellige faser, elementer og sammenhænge, samt på hvilken 

måde review adskiller sig fra revision. 
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• Revisors forskellige erklæringsopgaver og den grad af sikkerhed, der knytter sig til 
forskellige erklæringer, herunder erklæringer på budgetter, aftalte arbejdshandlinger 
og regnskabsmæssig assistance. 

• Situationer, hvor erklæringen skal indeholde forbehold eller supplerende oplysnin-
ger. 

• Revisorlovens indhold og struktur, herunder uafhængighed, tavshedspligt, god skik, 
etiske regler og ansvar. 

• Revisornævn og sanktioner. 
• Revisionsstandarder og disses opbygning. 
• Erklæringsbekendtgørelsen. 
• Aktie- og anpartsselskabsloven, herunder reglerne om selskabets stiftelse, ledelsens 

pligter, kapitaltilgang og kapitalafgang, selskabsretlige erklæringer, granskning og 
bestyrelsespligter.   

 
Den studerende skal have færdighed i at: 

• Planlægge en revision på grundlæggende niveau, herunder beskrive virksomheden, 
identificere risici, overveje væsentlighed samt fastlægge relevante revisionshandlin-
ger og revisionsmål. 

• Udføre en revision med relevante revisionshandlinger med henblik på egnet og til-
strækkeligt revisionsbevis. 

• Afslutte en revision med opfølgning og rapportering herom, herunder revisionspå-
tegning og revisionsprotokol. 

• Planlægge, udføre og afslutte et review og rapportere herom. 
  
Den studerende opnår kompetence i: 

• Professionsrelevant at reflektere over etik og god skik inden for revisorprofessionen. 
• Selvstændigt at gennemføre erklæringsopgaver, herunder revision og review ud fra 

gældende lovgivning og standarder. 
• At udarbejde protokoller og erklæringer. 
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10.15.5 Forsikring og pension A og B 

Forsikring og pension A 
Placering: 4. semester 
Vægt: 10 ECTS 
 
Mål: 
Målet er at give den studerende en dybere forståelse af et forsikringsselskabs rolle i sam-
fundet og inden for hvilken juridisk ramme et forsikringsselskab skal agere. Den studerende 
skal, med udgangspunkt i et grundlæggende kendskab til kundens risici på person og ting, 
kunne forklare de samlede erstatningsmuligheder samt hvilke produkter, der kan minimere 
risikoen for kunden. Derudover skal den studerende kunne se de forretningsmuligheder, 
kunden repræsenterer og skitsere kundens sandsynlighed for at blive lønsom. 
 
Den studerende skal have viden om: 

• Forsikrings rolle i samfundet 
• Branchens sammensætning 

§ Virksomhedsformer 
§ Branchen i tal 

• Forretningsforståelse 
§ Hvordan tjener selskaberne penge, herunder forsikringsregnskabet 
§ Lønsomhed (combined ratio) 
§ Risikobetragtning herunder præmiens opbygning 

• Grundlæggende jura 
§ Lov om finansiel virksomhed 
§ Aftaleloven 
§ Forsikringsaftaleloven 
§ Pensionsbeskatningsloven 
§ Boafgiftsloven 
§ Forsikringspligt 

• Erstatningsmuligheder 
§ Sociale ydelser 
§ Erstatningsansvarsloven 
§ Arbejdsskadeloven 
§ Private forsikringer 
§ Forsikringer etableret via ansættelsesforhold 

• Produktkendskab – risici, der kan afdækkes 
§ Privat - skade 
§ Erhverv - skade 
§ Personforsikringer 

• Afdækning af behov 
§ Hvad skaber forretningsmuligheden? (kundens økonomiske behov) 

 
Den studerende skal have færdigheder i at: 

• Redegøre for den juridiske ramme i et forsikringsselskabs virke samt anvende risiko-
forståelsen til at afdække en typisk forsikringskundes behov. 

• kunne redegøres for den forsikringsmæssige forretning i forhold til at analysere et 
forsikringsselskabs lønsomhedsprofil på produkter og kundegruppeniveau.  

• beskrive sammenhængen mellem handlinger i rådgivningen og lønsomhedsudviklin-
gen samt vise konsekvenserne af ændring i pris, antagelseskriterier, dækning og an-
dre tilsvarende handlinger.  

 
 
Den studerende skal opnå kompetencer i: 

• Selvstændigt at redegøre for forsikringsselskabernes økonomiske opbygning og for-
retningsgrundlag med de dertil hørende juridiske aspekter.  

• At give forslag til afdækning af den typiske kundes behov for forsikring (privat, er-
hverv og liv). 

 
 
Pension og forsikring B 
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Livs- og pensionsforsikring 
Placering: 6. semester 
Vægt: 15 ECTS 
 
Mål: 
Målet er at den studerende kan inddrage økonomiske, juridiske og sociale problemstillinger 
i fastlæggelsen af kundens behov for personforsikringer, samt beskrive kriterierne løsnin-
gen skal bygge på for at skabe værdi for kunde såvel som selskab. Desuden skal den stude-
rende kunne inddrage indkomst og formuemæssige forhold i de løsninger, der tilbydes 
kunden, så de er holdbare og forretningsmæssige attraktive for såvel kunde som selskab. 
  
Den studerende skal have viden om: 

• Livs- og ulykkesforsikringsprodukter 
• Behovsanalyse 
• Erstatning i henhold til sociale ydelser  
• Privatøkonomi og skat 
• Jura af betydning for pensionsløsninger 

§ Begunstigelse og anfægtelse  
§ Tilbudsafgivelse og retningslinier herfor 
§ Arveret og ægteskabets retsvirkning 
§ Urigtige risikooplysninger 
§ Fareforøgelse 
§ Sikkerhedsforholdsregler 
§ Over-, under- og dobbeltforsikring 
§ Sikredes fremkaldelse af forsikringsbegivenheden 

• Forretningsmulighederne og lønsomhed 
• Risikobedømmelse og helbredsoplysninger 
• Bonus og omkostninger 
• Skatte- og afgiftsregler 

§ Person- og pensionsbeskatning 
§ Pensionsafkastskat og boafgift 

• Finansielle aktiver og passiver 
§ Obligationer 
§ Aktier 
§ Investeringsforeninger 
§ Fast ejendom 
§ Finansiering af fast ejendom 
§ Bankgæld 
§ Anden gæld 

• Pensionsmodeller 
§ Gennemsnitsrente og garantiydelse 
§ Pulje og unit link 
§ Eget depot 

• Risikoprofil 
§ Definition af risiko 
§ Afdækning af kundens risikoprofil 

• Firmaordninger 
§ Aftalegrundlag 
§ Overenskomstbestemte ordninger 
§ Særlige skatteforhold 

 
Den studerende skal have færdigheder i at: 

• Udarbejde og præsentere et hensigtsmæssigt løsningsforslag både for så vidt angår 
risikoforsikringer ved død og tab af erhvervsevne samt opsparingsprodukter under 
hensyntagen til kundens risikoprofil, sociale ydelser og kundens generelle økonomi-
ske situation. 

• Vejlede om løsningens virkemåde samt håndtere vejledning og opfølgning i forbin-
delse med afslutning af rådgivningen.  

• Foretage relevant rådgivning om ændringer efter forsikringens tegning og i forbin-
delse med skade og pensionsudbetaling 
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Den studerende skal opnå kompetencer i: 

• Selvstændigt at udarbejde komplette løsninger til privatkunden om typiske forhold 
for personforsikring i forhold til dødsfald, invaliditet og pensionering.  

  
 
Valgfag B - Skadesforsikring   
Vægtning: 15 ECTS 
Placering: 6. semester 
                          
 
Mål: 
Målet er at give den studerende færdighed i at analysere private kunders og mellemstore 
erhvervsvirksomheders typiske risici, tilbyde den bedste forsikringsdækning, samt rådgive 
om skadebegrænsning. 
Desuden skal den studerende kunne inddrage økonomiske og juridiske aspekter i de løs-
ninger, der tilbydes kunden, så de er holdbare og forretningsmæssige attraktive for såvel 
kunde som selskab.  
   
Den studerende skal have viden om: 

• Juridiske forhold relateret til produkterne 
§ Urigtige risikooplysninger 
§ Fareforøgelse 
§ Sikkerhedsforholdsregler 
§ Over-, under- og dobbeltforsikring 
§ Sikredes fremkaldelse af forsikringsbegivenheden 

• Erstatningsret og regres 
• Risikoanalyse og dækningsforslag 
• Kunden og dennes forudsætninger 
• Risk management 
• Forretningsmulighederne og lønsomhed 
• Virksomhedsøkonomi 
• Bygningsforsikring 

§ Risikovurdering, forsikringsformer  
§ Bygning under opførelse/reparation 

• Løsøreforsikring 
§ Erhvervsløsøreforsikring og "pakkeprodukter" 
§ Policeudformning, udvidelsesmuligheder 

• Driftstabsforsikring 
§ Forsikringsinteresse, dækningsperiode, udvidelser 

• Motorkøretøjsforsikring 
§ Færdselslov, EAL, ansvars-/kaskoforsikring 

• Erhvervs- og produktansvar 
§ Lov om produktansvar, kombinerede betingelser 
§ Miljøansvar og forsikring 

• EDB- og maskinkaskoforsikring 
• Transportforsikring 

§ Leveringsbetingelser, forsikringsformer 
• Professionelle ansvarsforsikringer 
• Familieforsikring 

§ Forsikringsformer 
§ Erstatningsberegning 

• Øvrige ansvarsforsikringer 
§ Privat ansvarsforsikring 
§ Hunde- og jagtansvarsforsikring 

• Lystfartøjsforsikring 
§ Ansvarsforsikring 
§ Kaskoforsikring 

• Retshjælpsforsikring 
• Ulykkesforsikring 
• Ejerskifteforsikring 
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Den studerende skal have færdigheder i at: 
• Foretage en risikoanalyse, en risikovurdering og fremlægge et forslag til risikohånd-

tering af kundens væsentligste risici – herunder tydeliggøre hvilke risici kunden selv 
må påtage sig.  

• Udarbejde løsningsmuligheder og konsekvensanalyse til privat- og erhvervskunden.  
• Udpege den bedste løsning og argumentere for denne samt planlægge og gennem-

føre løsningen. 
  
Den studerende skal opnå kompetencer i: 
Selvstændigt at rådgive privatkunden og den mindre erhvervskunde om de typiske risici 
inden for skadesforsikring samt afdække kundens behov for forsikring. 
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10.16 Brancheprojekt  
Vægt: 5 ECTS 
Placering: 6. semester 
  
Mål:  
Målet er, at den studerende, i samarbejde med andre studerende, planlægger, gennemfører 
og evaluere et brancheprojekt, der dokumentere den studerendes teoretiske og praktiske 
viden, færdighed og kompetence i selvstændigt at implementere en konkret, praktisk opga-
ve for en finansiel virksomhed eller institution. 
  
Den studerende skal have viden om: 

• Praktisk projektgennemførelse i finansielle virksomheder 
• Samarbejdsprocesser i projektgrupper 
• Faglighed og professionalisme i opgaveløsninger 
• Resultatorienterede evalueringer 

  
Den studerende skal have færdighed i at: 

• Afgrænse og præcisere et professionsrelevant projekt 
• indgå i samarbejdsrelationer og udføre praktiske arbejdsopgaver 
• omsætte relevant teori og metode til finansielle opgaveløsninger  
• styre et projekt med faglighed og selvstændigt overblik  
• begrunde valgte, praksisnære handlinger  
• formulere sig til forskellige målgrupper 
• give og modtage læring i komplekse situationer  

  
Den studerende opnår kompetence i at: 

• Udvikle og gennemføre en konkret serviceydelse, et produkt, en kundeydelse, en in-
tern arbejdsproces eller en medarbejderevent. 

• Udarbejde en projektrapport med overvejelser om proces og produkt   
• Udføre professionsrelevante refleksioner over mål, proces og resultat 
• Evaluere projekt og praksis ud fra professionsfaglige standarder 
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10.17 Videregående valgfag 
  

10.17.1 Forretningsudvikling  

Vægt: 5 ECTS  
Placering: 7. semester  
 
Mål:   
Målet er, at bibringe den studerende generel viden om teoretiske og praktiske aspekter der 
gør dem i stand til at evaluere bæredygtigheden og realismen i strategi- og forretningspla-
ner. Viden der skal udmunde i kompetence til selvstændig udarbejdelse af forretningspla-
ner, og kompetence i udarbejdelse og vurdering af en forretningsplan Ligeledes er målet, at 
den studerende får teoretisk og praktisk viden om de organisatoriske aspekter i foran-
dringsledelse, der typisk kan relateres til problematikker i strategi- og forretningsplaner. 
Faget har større vægtning på de praktiske perspektiver vedrørende forretningsudvikling end 
teoretisk dybde. 
 
Den studerende skal have viden om:  

• Hvordan man udarbejder en strategi- og forretningsplan, indeholdende markedsfø-
ringsplan, organisering og budgetplan relateret til praksis 

• Relevante teorier og disses sammenhænge i relation til strukturering og udarbejdel-
se af en forretningsplan 

• Organisatoriske, og i særdeleshed forandringsorienterede organisatoriske aspekter i 
relation til udarbejdelse af en forretningsplan med særligt fokus på realisme i im-
plementering 

• Forretningsplanens forskellige elementers sammenhænge med budgettet 
 
Den studerende skal have færdighed i at:  

• Kunne indgå i udarbejdelsen og vurdering af struktur og indhold af en strategi- og 
forretningsplan, indeholdende markedsføringsplan, organisering og budgetplan rela-
teret til praksis 

• Kunne vurdere og indgå i dialog om de markedsrelaterede aspekter i en forretnings-
plan 

• Kunne vurdere og indgå i dialog om de organisatoriske, og forandringsorienterede 
organisatoriske aspekter i en forretningsplan 

• Kunne vurdere forretningsplanens forskellige elementers sammenhænge med bud-
gettet 

 
Den studerende opnår kompetencer i at:  

• Selvstændigt udarbejde en sammenhængende forretningsplan for en virksomhed 
• Udvikle og vurdere de markedsrelaterede aspekter i en forretningsplan 
• udvikle virksomheden og dens organisation på baggrund af dens strategiske udfor-

dringer 
 
Undervisningsform 
Undervisningen er baseret på et samspil mellem klasseundervisning og dialog, gæstefore-
læsninger, virksomhedsbesøg og casearbejde, der tager udgangspunkt i aktuelle problem-
stillinger. Der er en høj grad af fremlæggelse af casearbejde i undervisningen. 
 
Obligatoriske aktiviteter 
Der udarbejdes, i grupper, en forretningsplan for en selvvalgt virksomhed med fokus på 
markedsmæssig realisme og gennemførlighed.  
 
Udprøvning 
Forretningsplanen danner udgangspunkt for individuel mundtlig eksamen og vægtes 50%.  
Den mundtlige karakter vægter 50%. Der gives en samlet karakter ud fra en helhedsbe-
dømmelse. Ekstern censur..    
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10.17.2 Udvidet regnskabsanalyse  
Vægt: 5 ECTS 
Placering: 7. semester 
 
Mål: 
Målet er at den studerende får teoretisk og praktisk viden om de analysemetoder som eks-
terne interessenter kan tage i brug ved analyse og vurdering af virksomheder. 
 
Formålet med undervisningen er, at de studerende opnår kendskab til særlige dele af års-
rapporter for virksomheder (A/S´er og ApS´er), herunder pengestrømsopgørelser, koncern-
regnskab, udskudt skat og supplerende regnskabsformer. 
Målet er at de studerende opnår færdigheder, der gør dem i stand til at gennemskue ind-
holdet og konsekvenserne af de særlige dele i årsrapporten.  
Undervisningen har tilmed som formål, at de studerende opnår kendskab til de mest almin-
delige metodikker til brug for regnskabsanalyse, herunder anvendelse af pengestrømsopgø-
relsen og problemstillinger ved analyse af et koncernregnskab.  
Målet er at bibringe de studerende færdigheder, der gør dem i stand til at gennemskue ind-
hold og resultat af en regnskabsanalyse og problematikken ved sammenholdelse af analyser 
af forskellige virksomheder.  
 
Den studerende skal have viden om: 
Særlige forhold i årsrapporten 
Årsregnskabsloven samt nationale og internationale regnskabsstandarder (fortolkningsbi-
drag) 

• Pengestrømsopgørelse 
• Definition af elementer i resultatopgørelse og balance 
• Koncernregnskab, lovgrundlag, definition af dattervirksomheder, konsolidering, eli-

minering 
• Udskudt skat, lovgrundlag, opgørelse af udskudt skat, særlige forhold ved skatteak-

tiver 
• Supplerende regnskabsformer, grønne regnskaber og miljøregnskaber, videnregn-

skaber, sociale og etniske regnskaber 
 

Udvidet regnskabsanalyse og nøgletalsanalyse 
Faget indeholder emner som 

• Indtjeningsniveau 
• Udvikling 
• Benchmarking 
• Likviditet og finansiering 
• Rentabilitet 
• Soliditet 
• Faresignaler 
• Forberedelse af analysegrundlag 

§ Common size og indeksanalyse 
• Identifikation af anvendelig information 
• Korrektioner og sammenlignelighed 

 
Shareholder Value og virksomhedens værdi 
 
Regnskabsanalysens interessenter 
 
Den studerende skal have færdighed i at: 

• Analysere årsrapporter og forstå regnskabsposters indhold og indbyrdes sammen-
hæng 

• Foretage reguleringer og beregninger med udgangspunkt i en virksomheds årsrap-
port med henblik udarbejdelse af en regnskabsanalyse 
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Den studerende opnår kompetence i at: 
• Udarbejde regnskabsanalyser  for regnskabsklasserne A, B, C og D i henhold til års-

regnskabslovens kategorisering. 
• Kunne afdække og indhente oplysninger til brug for udbygning af regnskabsanaly-

sen med interne regnskabsoplysninger til brug for kreditvurdering. 
• Fastsætte og beregne virksomhedens værdi og kursværdi af virksomhedens aktier 

.    
 

10.17.3 Human Ressource Management 

Vægt: 5 ECTS 
Placering: 7. semester 
  
Mål: 
Målet er, at den studerende får teoretisk og praktisk viden om den strategiske rolle, som de 
menneskelige ressourcer spiller i de finansielle virksomheder, herunder hvordan medarbej-
dere, ledere, job og sociale fællesskaber fungerer i en organisatorisk kontekst.  
 
Den studerende skal have viden om:  

• Organisationers daglige drift med fokus på medarbejderen, som det hele, lærende 
menneske. 

• Strategiske perspektiver i samspillet mellem HRM og virksomhedskultur. 
• Metoder til jobdesign. 
• Metoder til kompetence-, karriere- og ledelsesudvikling. 
• Personalejura på generelt niveau. 
• Anvendeligheden af forskellige former for incitamenter i forhold til forskellige med-

arbejdere. 
• Tests i forbindelse med ansættelse 

 
Den studerende skal have færdighed i at:  

• Beskrive, analysere og vurdere en virksomheds Human Ressource proces  
• Kortlægge en virksomheds behov for kvalifikationer og kompetence  
• Benytte forskellige metoder til tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere 

 
Den studerende opnår kompetencer i at:  

• Gennemføre en rekrutteringsopgave fra afdækning af rekrutteringsbehov, annonce-
ring, ansøgning og samtaler  

• Udforme en personalepolitik med tilhørende handlingsplaner  
• Beskrive, analysere og vurdere samspil mellem Human Ressource og virksomheders 

organisering og forretningsmæssige strategier  
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10.17.4 Videregående statistik  
Vægt: 5 ECTS 
Placering: 7. semester 
  
Mål: 
Målet er at den studerende får en dybere viden om sandsynlighedsregning og sandsynlig-
hedsfordelinger, der tidligere er anvendt i forbindelse med hypoteseafprøvning. Den stude-
rende skal endvidere, ud fra statistisk teori, kunne foretage videregående analyse og vurde-
ring af en given markedsføringsopgave, en erhvervsøkonomisk eller samfundsøkonomisk 
problemstilling. 
 
 
Den studerende skal have viden om: 

• Beskrivende statistik og sandsynlighedsregning.  
• Stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger. 
• Skalering. 
• Stikprøveteori 
• Udarbejde test for goodness of fit 
• Udarbejde test antalstabeller 
• Variansanalyse 
 

 Den studerende skal have færdigheder i at: 
• Beregne og fortolke forskellige mål for central tendens og variation. 
• Foretage sandsynlighedsberegninger for stokastiske variab-

le/sandsynlighedsfordelinger 
• Anvende forskellige dataindsamlingsmetoder 
• Opstille punkt- og konfidensintervaller og fortolke disse 
• Undersøge for ens middelværdier ud fra hypotesetest og konfidensinterval i form af 

ensidig variansanalyse. 
  

Den studerende opnår kompetence til: 
• Selvstændigt med afsæt i sandsynlighedsteorien at vurdere konkrete opgaver i den 

finansielle sektor 
• At kunne vurdere beskrivende statistik over markedsmæssige problemstillinger 
• At kunne vurdere anvendte dataindsamlingsmetoder 
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10.18 Praktik 
Placering: 5. semester 
Vægt: 30 ECTS 
 
Mål: 
Uddannelsens praktik har en central betydning for den samlede uddannelses professionsret-
tede og praksisnære karakter. Praktikken tilrettelægges med udgangspunkt i den finansielle 
sektors erhvervsforhold og kompetencebehov, sådan at den i kombination med uddannel-
sens øvrige dele bidrager til, at de studerende udvikler professionel kompetence. Praktikop-
holdet har til formål at sætte den studerende i stand til at anvende studiets metoder og red-
skaber gennem en konkret praktisk opgaveløsning i en given finansiel virksomhed i Dan-
mark eller i udlandet. Praktikken tilrettelægges med en progression mod det selvstændigt 
udøvende. 
 
Den studerende skal opnå viden om: 

• Den daglige drift i hele praktikvirksomheden 
 
Den studerende skal opnå færdigheder i at: 
• Indsamle viden i forbindelse med at udføre af opgaver i virksomheden 
• Vurdere den indsamlede videns relevans og pålidelighed herunder at skelne mellem fak-

ta, teori, kilders udtalelser og egne synspunkter  
• Argumentere for valg og fravalg i forhold til problem, metode, teori, empiri og konklusi-

on, anbefalinger, kommunikationsstrategi osv. og påpege styrker og svagheder 
• Demonstrere en analytisk evne ved opstilling af løsningsalternativer 
• Vælge mellem forskellige løsningsalternativer ud fra et teoretisk grundlag 

  
Den studerende skal opnå kompetence i at: 

• Udvise en selvstændig, kritisk og reflekterende stillingtagen til praktiske, faglige 
forhold. 
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10.19 Organisationsudvikling og ledelsesværktøjer  
Vægt: 5 ECTS 
Placering: 7. semester 
  
Mål: 
Målet er, at den studerende får teoretisk og praktisk viden om baggrund for organisationers 
udvikling. Den studerende skal have forståelse af, hvordan forskellige typer af ledelsesværk-
tøjer virker i virksomheders organisation. Den studerende skal kunne anvende relevante 
ledelsesværktøjer i udvikling af organisationer og virksomheder. 
  
Den studerende skal have viden om: 

• Forskellige virksomheders strukturer, kulturer og arbejdsprocesser. 
• Organisationsformer i små, mellemstore og store virksomheder  
• Interne og eksterne årsager der initierer organisationsudvikling   
• Ledelsesteori og ledelsesværktøjer, der kan anvendes i organisationers forandrings-

processer.    
  
Den studerende skal have færdigheder i at: 

• Identificere interne og eksterne årsager, der initierer organisationsudvikling   
• Anvende og begrunde forandringsmodeller ved styring og implementering af en or-

ganisatorisk forandringsproces  
• Vurdere forskellige ledelsesværktøjer i forbindelse med styring af en organisations-

udvikling. 
 

Den studerende skal have kompetence i: 
• Organisationsforandringer gennem ledelsesprocesser 
• Håndtering af komplekse samarbejdsprocesser ved virksomhedsforandringer. 
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10.20 Bachelorprojekt  
Vægt: 20 ECTS 
Placering: 7. semester 
 
Mål: 
At vise, at den studerende selvstændigt på kvalificeret vis kan kombinere teoretiske, meto-
diske, praktiske og udviklingsorienterede elementer og kan formidle disse. Bachelorprojek-
tet skal være en større selvstændig opgave. Projektet skal gennemføres således, at den stu-
derende tilegner sig særlig indsigt i en afgrænset, finansiel problemstilling, der er centralt i 
forhold til den finansielle sektor. Problemstillingen til bachelorprojektet udarbejdes af den 
studerende og så vidt muligt i samarbejde med en virksomhed. Bachelorprojektets problem-
stilling skal godkendes af skolen. 
  
Ved behandlingen af den opstillede problemstilling er det vigtigt, at den studerende kan 
anvende centrale teorier og metoder. Derudover skal bachelorprojektet inddrage empirisk 
materiale til behandling af den konkrete problemstilling. 
  
Den studerende opnår:  

• Professionsrelevant viden om løsning af et afgrænset, centralt område eller problem 
af teoretisk eller praktisk karakter  

 
Den studerende opnår færdigheder i: 

• Anvendelse af videnskabelig metode gennem indsamling, bearbejdning og anvendel-
se af relevant viden og praksisnære data. 

• At udvikle og analysere strategiske og kreative løsningsforslag baseret på teoretisk 
teori og metode til konkrete og abstrakte problemstillinger i en virksomhed inden 
for den finansielle sektor. 

• Selvstændigt at styre et hovedopgaveprojekt og udføre kreative problemløsning i 
denne sammenhæng  

• At evaluere egen læring og identificere egne kompetenceudviklingsbehov  
• Videreformidling af ideer, kvantitative og kvalitative data til forskellige målgrupper  
 

Den studerende opnår kompetencer i: 
• At kombinere teoretiske, metodiske og udviklingsorienterede elementer til professi-

onsanvendelig viden og kompetent kunne formidle egne, fagligt begrundede syns-
punkter 

• At formulere velargumenterede svar på abstrakte og konkrete problemstillinger  
• Kvalitativt at vurdere forskellige løsningsalternativer på abstrakte og konkrete pro-

blemstillinger  
  
Særlige forhold:  
For at kunne indstilles til bacheloreksamen skal den studerende have bestået praktikophold 
på 5. semester og bestået brancheprojektet på 6. semester. 
  
Bachelorprojektets skriftlige del kan udarbejdes individuelt eller i grupper på 2-3 studeren-
de. Den enkelte studerende problemstilling og plan for bachelorprojektet skal godkendes af 
skolen 
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Rettelsesblad til 
 

Studieordning for Finansbachelor 
2010 – 2014 

 
Som følge af den seneste eksamensbekendtgørelse 
BEK nr 782 af 17/08/2009 - Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede ud-
dannelser  
er det aktuelt at lave følgende rettelser til ovennævnte studieordninger:  
 
Bundne forudsætninger - BF-opgaver 
Tidspunktet for BF i Ejendomsfinansiering er ændret fra 3. til 4. semester. 
 
 
Finansielle forretninger og rådgivning A og B 
Fagbeskrivelse for ovennævnte fag er indsat. 
 
 
Eksaminerne på finansbacheloren (ændret d. 8/4-11) 
Der er foretaget rettelser af ECTS og fag sammensætningen for følgende eksamener: 

• 5. interne – Brancheprojekt, projektledelse, markedsføring samt salg og erhverv 
• 6. eksterne - Valgfag B 

 
 
Beskrivelse af eksamenerne på uddannelsen (ændret d. 8/4-11) 
Der er foretaget rettelser af beskrivelserne for følgende eksamener: 

• 5. eksterne - Praktikforløbet 
• 5. interne – Brancheprojekt, projektledelse, markedsføring samt salg og erhverv 
• 6. eksterne - Valgfag B 
• 6. interne - Valgfag C 

 
 
Finansielle forretninger og rådgivning A og B (ændret d. 8/4-11) 
Der er foretaget rettelser af fagbeskrivelsen. 
 
 
Forretningsudvikling (ændret d. 8/4-11) 
Fagbeskrivelsen er indsat. 
 
 
Rådgivning og etik i den finansielle sektor (ændret d. 8/4-11) 
Der er foretaget rettelser af fagbeskrivelsen. 
 
 
Finansielle forretninger og rådgivning A og B (ændret d. 23/5-11) 
Der er foretaget rettelser af fagbeskrivelsen. 
 
 
Eksaminerne på finansbacheloren (ændret d. 27/6-11) 
BF’en i Ejendomsfinansiering er slettet, og Ejendomsfinansiering indgår i stedet i 4. interne 
eksamen. 
 
 
Bundne forudsætninger – BF-opgaver (ændret d. 27/6-11) 
BF i Samfundsøkonomi (mikro) på 2. semester er indsat. 
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Beskrivelse af eksamenerne på uddannelsen (ændret d. 27/6-11) 
Varigheden på den mundtlige eksamen af bachelorprojektet er ændret fra 1 time til 45 mi-
nutter. 
 
 
Videregående valgfag (ændret d. 10/10-11) 
Fagbeskrivelsen til ”Udvidet regnskabsanalyse” er indsat. 
 
Brancherettede valgfagspakker (ændret d. 30/11-11) 
Fagbeskrivelsen for ”Finansielle forretninger og rådgivning A” er ændret. 
 
 
 
Netværket for Finansbacheloruddannelsen 
30. november 2011 
 
 

Følgende er ændret pr. 2. juli 2012: 

Ændringer i forhold til eksamen 
Brancheprojekt, projektledelse II og markedsføring III, 6. semester (6. interne) 
(5. interne) (prøven var tidligere inkl. salg og erhverv) 
Der udarbejdes et individuelt projekt (omfang 10 normalsider) som tager udgangspunkt i 
branchen, hvori projektledelse II og markedsføring III inddrages.  
 
Der gives en karakter for det skriftlige arbejde.  
 
Salg og Erhverv (6. interne) (ny særskilt prøve) 
Ved udgangen af syvende semester afholdes en 30 minutters mundtlig prøve med forbere-
delse i salg og erhverv. Der kan udleves en case inden eksamen.   
 
Valgfag C, 7. semester (7. interne) 
Der afholdes en 2 timers skriftlig eksamen i valgfag C (mod tidligere 3 timer. Reduktion, da 
der er tale om færre ECTS end tidligere) 

Andre ændringer 

Valgfag C på landsplan 
Der udbydes på landsplan statistik og HRM som valgfag C. Den enkelte institution har mu-
lighed for at udbyde andre fag som valgfag C.  
 
Merit (lempelse i forhold til tidligere)  
Udprøvning af 3. semester ved udlandsophold:  
Den enkelte institution kan udbyde et eller flere af fagene på 3. semester som et valgfrit 
uddannelseselement for studerende, som tager hovedparten af semesteret i udlandet. Der 
tilrettelægges en særlig eksamensform i disse fag, se institutionsdelen herom.  
 
Netværket, den 2. juli 2012 

 


