
Finansiel rådgivning

Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning er 
for dig, der vil styrke dine kompetencer inden for 
bankrådgivning, virksomhedsanalyse, revision eller 
ejendomshandel og -administration.

Vi klæder dig på, så du professionelt kan rådgive 
kunder i en bank eller i et realkreditinstitut. Du 
kan også vælge at specialisere dig i revision eller 
ejendomshandel og -administration. Du har mulighed 
for at vælge lige præcis den retning, som passer til 
dine karrieremål. 

På uddannelsen lærer du at analysere, planlægge og 
gennemføre løsninger, der bredt vedrører finansiel 
rådgivning. 

Når du har gennemført fag svarende til 40 ECTS-
point, kan du kalde dig merkonom.

Indhold
På uddannelsen berører vi blandt andet:

 ▪ Kunderådgivning
 ▪ Rådgivningsværktøjer
 ▪ Finansiel rådgivning
 ▪ Analyse, planlægning og vurdering af finansielle 
aspekter 

 ▪ Bankverdenen, mæglerbranchen og 
revisionsbranchen

UDDAN DIG 
VED SIDEN 
AF JOBBET
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Omfang 60 ECTS.
Niveau   Akademiuddannelse.
Eksamen Alle fag afsluttes med en eksamen.
  Eksamenen varierer fra fag til fag 
  og består oftest af en mundtlig 
  eller skriftlig prøve. Se mere   
  information på cphbusiness.dk
  under de enkelte fag.

Forløb  Du kan tage en hel uddannelse 
  eller vælge enkelte fag.  

Varighed En akademiuddannelse læses på 
  deltid og kan tages på to til tre 
  år. Hvert fag har en varighed på 
  cirka tre til seks måneder.

Tilmelding Læs mere og tilmeld dig på
  cphbusiness.dk/videreuddannelse/ 
  akademiuddannelser

Vil du vide mere? 
Har du spørgsmål, kan du ringe til vores 
studievejledning på 36 15 45 17 eller skrive til 
evu@cphbusiness.dk

20 ECTS

Erhvervsjura i den finansielle sektor   (10 ECTS)
Faget giver dig viden om national og international regule-
ring (EU) af den finansielle verden på sektor- og brancheni-
veau. Du bliver desuden fortrolig med den juridiske verdens 
organisering med domstole, ankenævn, retskilder og regel-
fortolkning, og du får kendskab til juridisk praksis.

Samfundsøkonomi  (10 ECTS)
Samfundsøkonomi giver dig kendskab til centrale økono-
miske sammenhænge og enkle økonomiske modeller 
for den enkelte enhed og for samfundet som helhed i en 
markedsøkonomi.

Obligatoriske fag  

Afgangsprojektet afslutter akademiuddannelsen i finansiel 
rådgivning. Her får du mulighed for at gå i dybden med et 
emne, du brænder for og vise, hvad du kan.

10 ECTSAfgangsprojekt

10 ECTS
 ▪ Administration af bolig-
udlejningsejendomme 

 ▪ Analyse af regnskabsdata 
 ▪ Boligfinansiering og  
-rådgivning 

 ▪ Data, marked og afsætning 
 ▪ Ejendoms- og 
skatteregnskab 

 ▪ Ejendomshandel 1 
 ▪ Ejendomshandel 2 
 ▪ Finansielle forretninger 
 ▪ Omsætning af fast 
ejendom 

 ▪ Revision og årsrapport
 ▪ Rådgivning og 
kommunikation

 ▪ Virksomhedens 
investering og 
finansiering 

 ▪ Årsrapport og 
virksomhedsanalyse 

30 ECTSValgfag  

Uddannelsens opbygning
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5 ECTS
 ▪ Andelsbolig- og 
ejerforeninger 

 ▪ Bolig 1
 ▪ Bolig 2
 ▪ Ejendomsinvestering og 
finansiering

 ▪ Erhvervsjura for 
ejendomsmæglere

 ▪ Erhvervslejeret
 ▪ Investering
 ▪ Kredit til private
 ▪ Markeds- og 
forretningsforståelse af 
ejerdomsmælgerbranchen

 ▪ Pension
 ▪ Samfundsøkonomi i 
ejendomshandel

 ▪ Skat privat

FaktaUddannelsens opbygning

https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/finansiel-raadgivning
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/finansiel-raadgivning

