AKADEMIUDDANNELSE

Økonomi og
ressourcestyring
UDDAN DIG
VED SIDEN
AF JOBBET

Akademiuddannelsen i økonomi og
ressourcestyring kvalificerer dig til at varetage en
lang række jobs, der relaterer sig til virksomheders
økonomi- og regnskabsfunktioner.
Du vil få kompetencer til at vurdere investeringers
lønsomhed, udarbejde budgetter og tilpasse
en virksomheds ressourcer i forhold til dens
aktiviteter. Derudover vil du lære, hvordan du
skaber et overblik over økonomien i en virksomhed,
analyserer rentabilitet og indtjeningsevne samt
laver økonomiske beregninger og analyser, som er
forudsætningen for at afdække en virksomheds
forretningsmuligheder.
På uddannelsen bliver du introduceret til de
ting, som danske virksomheder skal forholde
sig til i relation til globalisering og handel med
virksomheder i udlandet, og de krav, som det stiller
til virksomhedens økonomi- og ressourcestyring.

Indhold
På uddannelsen berører vi blandt andet:
▪ Global økonomi
▪ Økonomistyring
▪ Statistik
▪ Erhvervsøkonomi
▪ Budgetter

Uddannelsens opbygning
Obligatoriske fag

20 ECTS

Erhvervsøkonomi (10 ECTS)
Med faget får du en helhedsopfattelse af de centrale
erhvervsøkonomiske problemstillinger og beslutningsprocesser, der sætter dig i stand til at lave en god økonomisk planlægning. Du får teoretisk og praktisk indsigt i
løsningsmodeller og -metoder, så du kan give en effektiv
økonomisk rådgivning.
Økonomistyring i praksis (10 ECTS)
På faget får du kompetencer til selvstændigt at kunne
arbejde i en økonomifunktion med opgaver inden for
økonomisk planlægning og styring. Du får grundlæggende viden om kompleks økonomi, og du lærer blandt
andet at analysere og vurdere forslag til finansiering og at
anvende en cost-benefit-analyse.

Valgfag

Fakta
Omfang
60 ECTS-point
Niveau 		
Akadeuddannelse
Eksamen
Alle fag afsluttes med en eksamen.
		
Eksamenen varierer fra fag til fag
		
og består oftest af en mundtlig
		
eller skriftlig prøve. Se mere 		
		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.

Undervisning
		

Undervisningen kan variere
mellem dag- og aftenundervisning.

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

10 ECTS
▪ Global økonomi
▪ Regneark til økonomistyring
▪ Statistik
▪ Årsrapport og regnskabsanalyse

Afgangsprojekt

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

10 ECTS

Afgangsprojektet afslutter akademiuddannelsen økonomi
og ressourcestyring. Afgangsprojektet tæller 10 ECTSpoint og består af en skriftlig projektrapport og et mundtligt forsvar af denne.

Cphbusiness i København, Lyngby, Hillerød og på Bornholm
Nansensgade 19

|

1366 København K

|

cphbusiness.dk

