
På diplomuddannelsen inden for økonomi og 
regnskab udbygger du dine økonomiske kompe-
tencer, så du kan arbejde med virksomhedens 
økonomi- og finansfunktioner på et højt niveau.

Du får ny faglig viden og praktisk indsigt, så du kan 
varetage opgaver inden for fx økonomisk analyse, 
økonomistyring og finansiering.
 
Vi introducerer dig til relevante løsningsmodeller, 
og du får udvidet din viden om teorier og metoder 
i relation til økonomi og regnskab. På uddannelsen 
er der fokus på samspillet mellem teori og praksis, 
og dine erfaringer og dit arbejdsliv indgår som 
vigtige elementer i undervisningen.

Økonomi og regnskab er en retning inden for 
den merkantile diplomuddannelse, som er en 
erhvervsrettet videregående uddannelse.

Indhold
På uddannelsen berører vi blandt andet:

 ▪ Analyse af virksomheders økonomiske 
situation

 ▪  Eksternt og internt regnskab
 ▪ Finansielle muligheder
 ▪  Globale økonomiske forhold
 ▪  Investering og finansiering
 ▪  Strategisk ledelse
 ▪  Økonomistyring

Økonomi og regnskab

UDDAN DIG 
VED SIDEN 
AF JOBBET

DIPLOMUDDANNELSE



Omfang 60 ECTS.
Niveau   Diplomuddannelse.
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 diplomuddannelse 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/ 
  diplomuddannelser

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

Afgangsprojektet afslutter diplomuddannelsen i inden 
for økonomi og regnskab. Her får du mulighed for at gå 
i dybden med et emne, du brænder for, og vise, hvad du 

15 ECTSAfgangsprojekt

5 ECTS
 ▪ Grundlæggende skatteret

5 ECTSValgfag  

10 ECTS
 ▪ Eksternt og internt 
regnskab

 ▪ Investering og 
finansiering

5 ECTS
 ▪ Strategisk ledelse og 
økonomistyring

Studieretningsfag 25 ECTS

15 ECTS

Projektledelse  (5 ECTS)
Formålet med faget projektledelse er at give dig kompe-
tencer til at tilrettelægge, deltage i og lede projekter.

Forretningsforståelse  (10 ECTS)
Faget giver dig overblikket over forretningen og værk-
tøjerne til at forbedre den med. Vi ser på strategi og 
modeller med nye øjne, samtidigt med at vi anvender 
kendte metoder.

Obligatoriske fag  

Cphbusiness i København, Lyngby, Hillerød og på Bornholm

Nansensgade 19    |    1366 København K    |    cphbusiness.dk 

FaktaUddannelsens opbygning

https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/informationsteknologi

