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1 Indledning 
Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieordning knytter sig også Rammestudieordning for Det 

Samfundsvidenskabelige Fakultet, som er gældende for alle bachelor- og kandidatuddannelser ved Det 

Samfundsvidenskabelige Fakultet. Rammestudieordningen indeholder regler gældende for alle fakultetets 

uddannelser. Kursusbeskrivelserne i universitetets fælles kursuskatalog er en del af fagstudieordningen. 

Tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi er en i alt 90 eller 120 ECTS point-uddannelse på bachelor- og 

kandidatniveau, der giver kompetence til at undervise i erhvervsøkonomi på ungdomsuddannelserne. 

Tilvalget på bachelorniveau kan også læses alene af studerende, der ønsker at supplere deres centrale fag 

med 45 ECTS i økonomi, men ikke har behov for undervisningskompetence i erhvervsøkonomi til de 

gymnasiale ungdomsuddannelser.  

Denne studieordning er godkendt af Dekanen ved det Samfundsvidenskabelige Fakultet og træder i kraft 1. 

september 2020. Der er foretaget enkelte ændringer vedrørende kursusudbuddet gældende fra 1. 

september 2022. 

 

1.1 Overgangsordning – lukning af 2020- tilvalgsstudieordningen  

Der optages studerende på bachelortilvalget sidste gang med start 1. september 2022. 

 

Studerende, som allerede er optaget på enten bachelor- eller kandidattilvalget kan fortsætte på deres 

uddannelse uden at det påvirker dem.  

Studerende, som har afsluttet deres bachelortilvalg, har retskrav på at blive optaget på deres 

kandidattilvalg indenfor de gældende regler og frister. 

2 Tilknytning 
Uddannelsen hører under Økonomisk Studienævn og er tilknyttet censorkorpset for Økonomi. 

 

3 Uddannelsens formål og kompetenceprofil 

3.1 Formål 
Tilvalgsuddannelsen i erhvervsøkonomi er en forskningsbaseret universitetsuddannelse, der har til formål 

at: 

1. indføre den studerende i basal økonomisk teori med vægten lagt på erhvervsøkonomiske 

discipliner og disses anvendelser.  

2. udvikle de studerendes økonomiske intuition. 

3. på denne baggrund give de studerende mulighed for at undervise i erhvervsøkonomiske emner.  
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3.2 Kompetenceprofil 
Målet for Københavns Universitets tilvalgsuddannelse i erhvervsøkonomi er at give de studerende en solid 

indføring i basal økonomisk teori og dennes anvendelser med vægten lagt på erhvervsøkonomiske emner.  

Uddannelsen i erhvervsøkonomi indeholder obligatoriske grundkurser og et antal valgfag, som kan tone 

uddannelsen i bestemte retninger.  

Efter endt uddannelse skal en kandidat med tilvalg i Erhvervsøkonomi kunne: 

 

Viden 

• Demonstrere omfattende viden om grundlæggende aspekter af økonomisk teori 

• Demonstrere dyb og omfattende viden om og indsigt i erhvervsøkonomiske problemstillinger 

• Forstå og kunne reflektere over aktuelle samfundsøkonomiske og erhvervsøkonomiske 

problemstillinger 

Færdigheder 

• Anvende økonomisk teori på erhvervsøkonomiske problemstillinger. 

• Formidle analyser af erhvervsøkonomiske problemstillinger i et klart sprog, både skriftligt og mundtligt 

• Reflektere kritisk over og diskutere erhvervsøkonomisk teori og metode  

 

Kompetencer 

• Selvstændigt vurdere økonomiske modellers forudsætninger og begrænsninger, særligt i forhold til 

erhvervsøkonomiske problemstillinger 

• Selvstændigt kunne opsøge og tilegne sig ny viden om økonomisk teori og metode i forhold til en given 

erhvervsøkonomisk problemstilling og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer. 

 

3.3 Adgangskrav og adgangsbegrænsning 
Der optaget studerende på bachelortilvalget én gang årligt, ved optaget i september. 

 

Der optages studerende på tilvalgsuddannelsen, dels efter der er givet forhåndsgodkendelse til optag på 

tilvalg af udbyderen af det centrale fag, og dels efter at Økonomisk Institut har godkendt, at det faglige 

adgangskrav er opfyldt, og sikret at der er plads på tilvalgsuddannelsen. Studerende kan i udgangspunktet 

senest søge optagelse på tilvalget på kandidatniveau, når tilvalget på bachelorniveau er fem år gammelt.  
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Adgangskrav for optagelse på bachelortilvalget: 

Optagelse på bachelortilvalget i økonomi forudsættes en gymnasial eksamen med bestået:  

• Dansk på A niveau  

• Engelsk på B niveau  

• Historie på B niveau, Idehistorie på B niveau, Samfundsfag på B niveau eller Samfundshistorie på B 

niveau  

• Matematik på A-niveau  

• Mindst 6,0 i gennemsnit på den adgangsgivende uddannelse  

 

Adgangskrav for optagelse på kandidattilvalg: 

Adgangskravet til en tilvalgsuddannelse på kandidatniveau er en bestået bacheloruddannelse inklusive et 

bestået bachelortilvalg i økonomi ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet. Studerende optaget på 

en kandidatuddannelse på Aarhus Universitet eller Syddansk Universitet, som tillige har en bestået 

bacheloruddannelse inklusive et bachelortilvalg i erhvervsøkonomi kan optages, såfremt der er ledige 

pladser. 

En forudsætning for at blive optaget på kandidattilvalg med henblik på undervisningskompetence i 

gymnasieskolen er endvidere, at man har centralt fag i et fag inden for det naturvidenskabelige, 

humanistiske eller samfundsvidenskabelige område, der kan føre til undervisningskompetence i 

gymnasieskolen.  

 

4 Uddannelsens indhold og faglige profil 
Tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi udgøres af to delelementer: Bachelortilvalg i Økonomi og 

kandidattilvalg i Erhvervsøkonomi.  

 

Bachelortilvalget udgør 45 ECTS. Fagenes placering fremgår af nedenstående kassogram: 

2. sem. 
(forår) 

Erhvervsøkonomi  
7,5 ECTS 

Matematik B  
7,5 ECTS 

Hovedfag 
15 ECTS 

1. sem. 
(efterår) 

Økonomiske 
Principper A*  

7,5 ECTS 

Samfundsbeskrivelse 
A  

7,5 ECTS 

Matematik A  
10 ECTS 

Økonomi i 
Samfundet  

5 ECTS 

 

* Studerende med centralt fag på Statskundskab på Københavns Universitet, skal IKKE tage Økonomiske 

Principper A, da det emnemæssigt er dækket af økonomikurserne på bacheloruddannelsen i Statskundskab. 

Disse studerende skal i stedet tage Årsregnskab og Regnskabsanalyse.   
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Kandidattilvalget udgør 75 ECTS for studerende med centralt fag uden for det samfundsvidenskabelige 

område og 45 ECTS for studerende med centralt fag inden for samfundsvidenskab: 

3. 
semester 
(efterår)  

Hovedfag  
15 ECTS 

Valgfag 
 7,5 ECTS  

(kun tilvalg 75 ECTS) 

Valgfag 
 7,5 ECTS  

(kun tilvalg 75 ECTS) 

2. 
semester 
(forår) 

Seminar: Strategic 
Management / 
Seminar: Digital 

Economics/Seminar: 
Entrepreneurial Finance 

and Technology 
Ventures 7,5 ECTS 

 Organization Theory 
 7,5 ECTS 

(sommerskole) 

Valgfag 
 7,5 ECTS  

(kun tilvalg 75 ECTS) 

Valgfag 
 7,5 ECTS  

(kun tilvalg 75 ECTS) 

1. 
semester 
(efterår) 

Strategic 
Management 

7,5 ECTS 

Samfundsbeskrivelse 
B  

7,5 ECTS 

Økonomiske 
Principper B* 

7,5 ECTS 

Årsregnskab og 
Regnskabsanalyse*  

7,5 ECTS  

 

Studerende med centralt fag på Statskundskab på Københavns Universitet skal ikke tage Økonomiske 

Principper B, da det emnemæssigt af dækket af økonomikurserne på bacheloruddannelsen i Statskundskab. 

Disse studerende skal i stedet tage et valgfag til 7,5 ECTS. Desuden har disse studerende haft Årsregnskab 

og Regnskabsanalyse på bachelortilvalget og skal derfor i stedet tage et valgfag til 7,5 ECTS på 

kandidattilvalget.  

Som det fremgår af kassogrammet for kandidattilvalget, sker der en studietidsforlængelse på ½ år for 

studerende med centralt fag uden for det samfundsvidenskabelige område. Studietidsforlængelsen er 

knyttet til kandidattilvalget, så kandidattilvalget udvides med 30 ECTS til i alt 75 ECTS. Det betyder, at en 

bachelor og kandidatuddannelse med centralt fag uden for det samfundsvidenskabelige område og med 

tilvalg i erhvervsøkonomi samlet set skal udgøre 330 ECTS, svarende til 5 ½ års studier. 

Det er muligt at erstatte op til 7,5 ECTS valgfag med en Opgave uden for kursusregi. 

For en liste over mulige valgfag i kandidattilvalget henvises til oversigten i afsnit 6.1. Studerende må gerne 

ved henvendelse til studieadministrationen vælge valgfag blandt øvrige kurser udbudt af Økonomisk 

Institut, men bør i alle tilfælde undersøge de faglige forudsætninger forud for tilmelding. 

Der henvises i øvrigt til Kapitel 6 ”Fagkatalog”, hvor indhold og målbeskrivelser samt øvrige detaljer er 

beskrevet for alle uddannelsens fagelementer inkl. Opgaver uden for kursusregi. Supplerende og 

uddybende oplysninger findes i det elektroniske kursuskatalog på http://kurser.ku.dk/. 

 

4.1 Tilmelding til undervisning og eksamen 
Studieadministrationen på Økonomisk Institut tilmelder de studerende til undervisning og eksamen på 1. 

semester af bachelortilvalget. Studieadministrationen tilmelder desuden de studerende til undervisning og 

eksamen på 1. semester af kandidattilvalget.  

Efter 1. semester, tilmelder studerende sig selv til undervisning og eksamen i tilmeldingsperioderne. 

 

http://kurser.ku.dk/
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Udvælgelseskriterier for valgfag  

Hvis antallet af tilmeldinger til et valgfag i den ordinære tilmeldingsperiode overstiger valgfagets kapacitet, 

fordeles de studerende efter følgende prioriteringsrækkefølge:  

 

1. Studerende indskrevet på den uddannelse valgfaget er udbudt, inkl. udvekslingsstuderende.  

2. Studerende fra andre uddannelser på SAMF, der har tilmeldt sig via selvbetjeningen.  

3. Meritstuderende.  

4. Studerende på betalt deltidsuddannelse.  

 

Valgfagene fyldes dermed op med studerende fra kategori 1, før der tages studerende fra kategori 2 osv. 

Inden for den enkelte kategori (1-4) fordeles de studerende efter lodtrækning. 

 

 

4.2 Merit 
Det er muligt at afløse valgfag på tilvalgsuddannelserne med fag gennemført uden for Økonomisk Institut. 

Som valgfag kan vælges kurser inden for økonomi, matematik, statistik, programmering og 

samfundsvidenskab i bredere forstand. Godkendelse af kurser uden for Økonomisk Institut sker på 

baggrund af en konkret faglig vurdering. Det er ikke muligt at meritoverføre fagelementer der allerede er 

bestået som en del af den studerendes centrale fag.  

Det er maksimalt halvdelen af fagelementerne på det enkelte tilvalg, der kan meritoverføres udefra. Dvs. at 

der maksimalt kan meritoverføres 22,5 ECTS til bachelortilvalget, mens der maksimalt kan meritoverføres 

37,5 ECTS til kandidattilvalget for studerende med centralt fag uden for det samfundsvidenskabelige 

område. For studerende med centralt fag inden for samfundsvidenskab kan der maksimalt meritoverføres 

22,5 ECTS til kandidattilvalget. 

 

5 Eksamen 

5.1 Bedømmelse og censur  
I bachelortilvalget er følgende obligatoriske kurser underkastet 100% ekstern censur: Matematik B (7,5 

ECTS) og Erhvervsøkonomi (7,5 ECTS). 

Resterende kurser i bachelortilvalget undtagen er underkastet 20% stikprøvecensur.  

I kandidattilvalget er seminarerne (7,5 ECTS), de obligatoriske kurser Samfundsbeskrivelse B (7,5 ECTS), 

Økonomiske Principper B (7,5 ECTS) samt og Strategic Management (7,5 ECTS) underkastet 100% censur.  

Graden af ekstern censur for de forskellige kurser er ligeledes angivet i oversigten 6.1.  

I bachelortilvalget er følgende obligatoriske kurser bedømt med karakter efter 7-trinsskalaen: Økonomiske 

Principper A (7,5 ECTS), Årsregnskab og Regnskabsanalyse (7,5 ECTS), Matematik A (10 ECTS), Matematik B 

(7,5 ECTS) samt Erhvervsøkonomi (7,5 ECTS). 
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I kandidattilvalget alle obligatoriske kurser bedømt med karakter efter 7-trinsskalaen: Samfundsbeskrivelse 

B (7,5 ECTS), seminarerne (7,5 ECTS), Strategic Management (7,5 ECTS), Økonomiske Principper B (7,5 ECTS) 

Organization Theory (7,5 ECTS) samt Årsregnskab og Regnskabsanalyse (7,5 ECTS). 

Typen af bedømmelse er ligeledes angivet i oversigten 6.1. 

 

5.2 Eksamenssprog 
Eksamenssproget det samme som undervisningssproget. Det betyder, at det ikke er muligt at aflægge 

eksamen på andre sprog end undervisningssproget. 

Dette gælder også hvis eksamen laves om fra en skriftlig eksamen til en mundtlig eksamen. 

Studienævnet kan dispensere fra denne regel ved usædvanlige forhold. 

Den studerende kan, efter aftale med den kursusansvarlige, i stedet for dansk benytte sig af svensk eller 

norsk i skrift og tale, både i undervisningen og ved eksamen. 

 

6 Kursuskatalog 
 

6.1 Oversigt over kurser 
Nedenfor findes en oversigt over uddannelsens fagelementer. Oversigten linker til det aktuelle 

kursusudbud 22/23.  

Ved nedlagte fagelementer linkes der til den senest udbudte kursusbeskrivelse. Det er muligt af fremsøge 

tidligere kursusbeskrivelser i kursuskataloget på Københavns Universitet - Københavns Universitet - Kurser  

 

e/f s foran et kursus, angiver i hvilket semester det typisk udbydes (efterår /forår/sommer) 

 

Bachelortilvalg på 45 ECTS: 

Kursustitler ECTS Forudsæt

ningskrav 

* 

Eksamen 

** 

Bedøm

melse 

Censur 

*** 

Reeksamen 

**** 

f Erhvervsøkonomi 7,5 Ja 4 timers 

skriftlig 

eksamen 

med 

skriftlige 

hjælpemidler 

+ Excel 

Karakter Nej Samme  

https://kurser.ku.dk/
https://kurser.ku.dk/course/a%c3%98kb20005u/
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Kursustitler ECTS Forudsæt

ningskrav 

* 

Eksamen 

** 

Bedøm

melse 

Censur 

*** 

Reeksamen 

**** 

e Matematik A  10 Ja 3 timers 

skriftlig uden 

hjælpemidler 

(lommeregne

r, Excel og 

CAS-

værktøjer er 

ikke tilladt) 

Karakter Nej Samme 

f Matematik B  7,5 Ja 3 timers 

skriftlig med 

skriftlige 

hjælpemidler 

(lommeregne

r, Excel og 

CAS-

værktøjer er 

ikke tilladt) 

Karakter Ja Samme 

e Samfundsbeskrivelse 

A 

7,5 Ja 6 timers 

skriftlig med 

visse 

hjælpemidler 

Karakter Nej Samme 

e Økonomi i 

Samfundet 

5 Ja Portfolio,6 

timer, alle 

hjælpemidler 

Bestået 

/Ikke 

bestået 

Nej Mundtlig 

e Økonomiske 

principper A 

7,5 Ja 2 timers 

skriftlig uden 

hjælpemidler 

Karakter Nej Samme  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kurser.ku.dk/course/a%c3%98kb08006u
https://kurser.ku.dk/course/a%c3%98kb08007u
https://kurser.ku.dk/course/a%c3%98kb20003u/
https://kurser.ku.dk/course/a%c3%98kb20003u/
https://kurser.ku.dk/course/a%C3%98kb20032u
https://kurser.ku.dk/course/a%C3%98kb20032u
https://kurser.ku.dk/course/a%c3%98kb20001u/
https://kurser.ku.dk/course/a%c3%98kb20001u/
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Bachelortilvalg på 45 ECTS for studerende med centralt fag på Statskundskab: 

Kursustitler ECTS Forudsæ

tningskr

av* 

Eksamen Bedøm

melse 

Censur Reeksamen 

f Erhvervsøkonomi 7,5 Ja 4 timers 

skriftlig 

eksamen med 

skriftlige 

hjælpemidler 

+ Excel 

Karakter Nej Samme  

e Matematik A  10 Ja 3 timers 

skriftlig uden 

hjælpemidler 

(lommeregner

, Excel og 

CAS-værktøjer 

er ikke tilladt) 

Karakter Nej Samme 

f Matematik B  7,5 Ja 3 timers 

skriftlig med 

skriftlige 

hjælpemidler 

(lommeregner

, Excel og 

CAS-værktøjer 

er ikke tilladt) 

Karakter Ja Samme 

e Samfundsbeskrivelse 

A 

7,5 Ja 6 timers 

skriftlig med 

visse 

hjælpemidler 

Karakter Nej Samme 

e Økonomi i 

Samfundet 

5 Ja Portfolio,6 

timer, alle 

hjælpemidler 

Bestået 

/Ikke 

bestået 

Nej Mundtlig 

e Årsregnskab og 

Regnskabsanalyse 

7,5 Nej 4 timers 

skriftlig med 

skriftlige 

hjælpemidler 

Karakter Stikprø

ve 

Samme, evt. 

mundtlig  

**** 

 

 

 

https://kurser.ku.dk/course/a%c3%98kb20005u/
https://kurser.ku.dk/course/a%c3%98kb08006u
https://kurser.ku.dk/course/a%c3%98kb08007u
https://kurser.ku.dk/course/a%c3%98kb20003u/
https://kurser.ku.dk/course/a%c3%98kb20003u/
https://kurser.ku.dk/course/a%C3%98kb20032u
https://kurser.ku.dk/course/a%C3%98kb20032u
http://kurser.ku.dk/course/a%c3%98ka08036u/
http://kurser.ku.dk/course/a%c3%98ka08036u/
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Kandidattilvalg på 75 ECTS: 

Kursustitler ECTS Foruds

ætnings

krav 

* 

Eksamen 

** 

Bedøm 

melse 

Censur 

*** 

Reeksam

en 

**** 

f Økonomiske principper 

B  

7,5 Ja 2 timers 

skriftlig uden 

hjælpemidler 

Karakter Ja Samme  

f Samfundsbeskrivelse B 7,5 Ja 6 timers 

skriftlig med 

visse 

hjælpemidler 

Karakter Ja Samme  

s Organization Theory 7,5 Ja 48 timers tag-

hjem-

eksamen  

Karakter Nej Mundtlig  

e Strategic Management 7,5 Ja Mundtlig med 

forberedelse 

med 

hjælpemidler 

Karakter Ja Samme 

e Årsregnskab og 

Regnskabsanalyse 

7,5 Nej 4 timers 

skriftlig med 

skriftlige 

hjælpemidler 

Karakter Stikprøve Samme, 

evt. 

mundtlig  

**** 

e/f Valgfag 7,5x4 Varierer Varierer Varierer Varierer Varierer 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://kurser.ku.dk/course/a%c3%98kb08002u
https://kurser.ku.dk/course/a%c3%98kb08002u
https://kurser.ku.dk/course/a%c3%98kb20004u/
http://kurser.ku.dk/course/a%c3%98ka08026u/
http://kurser.ku.dk/course/a%c3%98ka08101u/
http://kurser.ku.dk/course/a%c3%98ka08036u/
http://kurser.ku.dk/course/a%c3%98ka08036u/
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Kandidattilvalg på 45 ECTS for studerende med centralt fag på Statskundskab: 

Kursustitler ECTS Foruds

ætnings

krav 

* 

Eksamen 

** 

Bedøm 

melse 

Censur 

*** 

Reeksam

en 

**** 

f Økonomiske principper 

B  

7,5 Ja 2 timers 

skriftlig uden 

hjælpemidler 

Karakter Ja Samme  

f Samfundsbeskrivelse B 7,5 Ja 6 timers 

skriftlig med 

visse 

hjælpemidler 

Karakter Ja Samme  

s Organization Theory 7,5 Ja 48 timers tag-

hjem-

eksamen  

Karakter Nej Mundtlig  

e Strategic Management 7,5 Ja Mundtlig med 

forberedelse 

med 

hjælpemidler 

Karakter Ja Samme 

e/f Valgfag 

 

7,5x2 Varierer Varierer Varierer Varierer Varierer 

 

*Forudsætningskrav er krav som skal være opfyldt for at den studerende kan deltage i eksamen. Det kan 

for eksempel være obligatoriske opgaver, fremmøde, aktiv undervisningsdeltagelse, præsentation eller 

andet. Der kan forekomme kurser med projekt som eksamensform, hvor en forudsætning for deltagelse er 

aflevering af en projektbeskrivelse eller lignende. I så fald er det ikke nødvendigvis nævnt ovenfor. Et 

kursus´ specifikke forudsætningskrav fremgår af kursusbeskrivelsen i det elektroniske kursuskatalog på 

http://kurser.ku.dk/  

** For uddybende bemærkninger i forhold til brug af hjælpemidler, se de enkelte kursusbeskrivelser på 

http://kurser.ku.dk/  I kurser, hvor den ordinære eksamen har aflevering af tag-hjem-eksamen eller projekt 

og hvor reeksamen ændres til mundtlig eksamen, kan der stilles krav om aflevering af opgaven evt. med 

rettelser inden deltagelse i den mundtlige eksamen.  

*** Stikprøve betyder, at kurset kan udtages til 20% stikprøvecensur.  

***** Eksamen afvikles mundtligt ved 8 eller færre tilmeldte studerende. Regler om samarbejde /sparring i 

forbindelse med individuelle besvarelser er beskrevet i Det samfundsvidenskabelige fakultets 

rammestudieordningen   

https://kurser.ku.dk/course/a%c3%98kb08002u
https://kurser.ku.dk/course/a%c3%98kb08002u
https://kurser.ku.dk/course/a%c3%98kb20004u/
http://kurser.ku.dk/course/a%c3%98ka08026u/
http://kurser.ku.dk/course/a%c3%98ka08101u/
http://kurser.ku.dk/
http://kurser.ku.dk/
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6.2 Oversigt over mulige valgfag og seminarer på kandidattilvalget: 
 

efterår/forår/sommer herunder angiver, i hvilket semester kurset typisk udbydes.  

 

Nogle valgfag kræver faglige forudsætninger indenfor mikroøkonomi, makroøkonomi og /eller økonometri. 

Dette fremgår af de enkelte kursusbeskrivelser. 

Kursustitler ECTS Forudsæt

ningskrav 

* 

Eksamen 

** 

Bedøm 

melse 

Censur 

*** 

Reeksame

n 

**** 

s The Economic History 

of Europe 

7,5 Ja 24 timers tag-

hjem-

eksamen 

Karakter Nej Samme, 

evt. 

mundtlig 

**** 

Advanced Strategic 

Management 

7,5 Nej Mundtlig + 

projekt 

Karakter Ja Samme 

f Applied Econometric 

Policy Evaluation 

7,5 Nej 12 timers tag-

hjem 

eksamen, alle 

hjælpemidler 

Karakter Nej Mundtlig 

uden 

forberedel

se  

e Corporate Finance 

and Incentives  

Ikke længere udbudt, se i 

stedet: Financial Decision 

Making 

7,5 Ja 3 timers 

skriftlig, ingen 

hjælpemidler 

Karakter Stikprøve Samme, 

evt. 

mundtlig  

e  Financial Decision 

Making 

7,5 Ja 3 timers 

skriftlig, ingen 

hjælpemidler 

Karakter Stikprøve Samme  

f Demography 7,5 Ja Projekt Karakter Nej Samme 

e Economic Policy and 

the Welfare State 

7,5 Ja 12 timers tag-

hjem-

eksamen 

Karakter Nej Samme, 

evt. 

mundtlig 

**** 

f Economic Sociology 7,5 Nej 24 timers tag-

hjem med 

hjælpemidler 

Karakter Nej Samme, 

evt. 

mundtlig 

****  

http://kurser.ku.dk/course/a%c3%98ka08214u/
http://kurser.ku.dk/course/a%c3%98ka08214u/
http://kurser.ku.dk/course/a%c3%98ka08100u/
http://kurser.ku.dk/course/a%c3%98ka08100u/
http://kurser.ku.dk/course/a%c3%98ka08225u/
http://kurser.ku.dk/course/a%c3%98ka08225u/
http://kurser.ku.dk/course/a%c3%98ka08012u/
http://kurser.ku.dk/course/a%c3%98ka08012u/
https://kurser.ku.dk/course/a%c3%98ka08242u/
https://kurser.ku.dk/course/a%c3%98ka08242u/
http://kurser.ku.dk/course/a%c3%98ka08197u/
https://kurser.ku.dk/course/a%c3%98ka08240u/
https://kurser.ku.dk/course/a%c3%98ka08240u/
http://kurser.ku.dk/course/a%c3%98kb08030u/
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Kursustitler ECTS Forudsæt

ningskrav 

* 

Eksamen 

** 

Bedøm 

melse 

Censur 

*** 

Reeksame

n 

**** 

e Economics of 

Education 

7,5 Ja 3 timers 

skriftlig uden 

hjælpemidler 

Karakter Stikprøve Samme, 

evt. 

mundtlig  

**** 

f Erhvervsret  7,5 Nej 3 timers 

skriftlig med 

skriftlige 

hjælpemidler 

Karakter Stikprøve Mundtlig 

med 

forberedel

se  

S Introduction to Social 

Data Science 

7,5 Ja Projekt, 10 

dage 

Karakter Nej Samme, 

evt. 

mundtlig 

**** 

e Makroøkonomi I  7,5 Ja 3 timers 

skriftlig uden 

hjælpemidler 

Karakter Stikprøve Samme,  

f Menagerier 

Accounting  

7,5 Nej 3 timers 

skriftlig uden 

hjælpemidler 

Karakter Stikprøve Mundtlig 

med 

forberedel

se 

e Mikroøkonomi I  7,5 Ja 3 timers 

skriftlig uden 

hjælpemidler 

Karakter Stikprøve Samme,  

s Organization Theory 7,5 Ja 48 timers tag-

hjem-

eksamen  

Karakter Nej Mundtlig  

Public Finance 7,5 Ja 3 timers 

skriftlig uden 

hjælpemidler 

Karakter Stikprøve Samme, 

evt. 

mundtlig 

**** 

f Regnskabsanalyse og 

aktievurdering 

7,5 Nej 3 timers 

skriftlig med 

hjælpemidler 

Karakter Stikprøve Samme, 

evt. 

mundtlig 

**** 

e/f Sandsynligheds-

teori og statistik  

7,5 Ja 3 timers 

skriftlig med 

skriftlige 

hjælpemidler 

Karakter Ja Samme  
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Kursustitler ECTS Forudsæt

ningskrav 

* 

Eksamen 

** 

Bedøm 

melse 

Censur 

*** 

Reeksame

n 

**** 

Seminar: Digital 

Economics 

7,5 Ja Projekt Karakter Ja Samme el. 

afløsnings

opgave 

Seminar: 

Entrepreneurial 

Finance and 

Technology Ventures  

7,5 Ja Projekt Karakter Ja Samme el. 

afløsnings

opgave 

Seminar: Strategisk 

Ledelse 

7,5 Ja Projekt Karakter Ja Samme el. 

afløsnings

opgave 

s Videregående 

Statistik 

7,5 Ja Aflevering af 

opgaver 

(løbende 

bedømmelse)  

Bestået / 

ej 

bestået 

Nej Samme 

Økonometri I 7,5 Ja 12 timers 

skriftlig tag-

hjem opgave 

individuel el. i 

gruppe op til 

3 personer, 

alle 

hjælpemidler 

Karakter Nej Mundtlig 

uden 

forberedel

se 

e/f/s Opgave uden for 

kursusregi 

Højst 

7,5 

Ja Aflevering af 

opgaven 

Opgaver 

uden for 

kursusre

gi på 5,5 

ECTS og 

derover 

bedømm

es med 

karakter 

Opgaver 

uden for 

kursusreg

i på 5,5 

ECTS og 

derover 

bedømm

es med 

ekstern 

censur 

Samme 
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*Forudsætningskrav er krav som skal være opfyldt for at den studerende kan deltage i eksamen. Det kan 

for eksempel være obligatoriske opgaver, fremmøde, aktiv undervisningsdeltagelse, præsentation eller 

andet. Der kan forekomme kurser med projekt som eksamensform, hvor en forudsætning for deltagelse er 

aflevering af en projektbeskrivelse eller lignende. I så fald er det ikke nødvendigvis nævnt ovenfor. Et 

kursus´ specifikke forudsætningskrav fremgår af kursusbeskrivelsen i det elektroniske kursuskatalog på 

http://kurser.ku.dk/  

** For uddybende bemærkninger i forhold til brug af hjælpemidler, se de enkelte kursusbeskrivelser på 

http://kurser.ku.dk/  I kurser, hvor den ordinære eksamen har aflevering af tag-hjem-eksamen eller projekt 

og hvor reeksamen ændres til mundtlig eksamen, kan der stilles krav om aflevering af opgaven evt. med 

rettelser inden deltagelse i den mundtlige eksamen.  

*** Stikprøve betyder, at kurset kan udtages til 20% stikprøvecensur.  

***** Eksamen afvikles mundtligt ved 8 eller færre tilmeldte studerende. Regler om samarbejde /sparring i 

forbindelse med individuelle besvarelser er beskrevet i Det samfundsvidenskabelige fakultets 

rammestudieordningen  

 

6.3 Kursusbeskrivelser 
 

Studerende henvises til hhv. 2020-bachelorstudierordningen i Økonomi og 2015-kandidatstudieordningen i 

Økonomi for kursusbeskrivelser inden for følgende: 

- Opgaver uden for kursusregi  

- Afløsningsopgave i valgfag eller seminarer  

Kursusbeskrivelser for de obligatoriske kurser, valgfag og seminarer på uddannelsen findes i det 

elektroniske kursuskatalog på https://kurser.ku.dk  
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