SILKEBORG

Finansøkonom

Er du fremtidens rådgiver på det finansielle marked?
Hvis du gerne vil arbejde med tal og mennesker, og hvis du
drømmer om en spændende karriere i f.eks. en bank, er en
uddannelse som finansøkonom måske noget for dig. Som
finansøkonom med speciale inden for rådgivning på det
finansielle marked bliver du en eftertragtet medarbejder i
den finansielle sektor.
Teori og praksis hænger sammen
En af uddannelsens store styrker er den tætte kobling
mellem teori og praksis. Du får en solid grundviden om
økonomiske teorier samt sektorens specielle forhold. Tilknytningen til en virksomhed i praktikperioden giver dig
mulighed for at afprøve teorierne i praksis og få dokumenteret erhvervserfaring.

Undervisningen
Teori
På 1.-3. semester arbejdes hovedsageligt med praksisorienteret tilgang til teori. Undervisningen er en kombination
mellem forelæsninger, opgaveløsning og projektarbejde
ligesom virksomhedsbesøg og eksterne foredragsholdere
inddrages. Der arbejdes med cases og praktiske problemstillinger fra finansielle virksomheder med fokus på uddannelsens kerneområder og de udfordringer, som samfundsudviklingen og internationaliseringen medfører.
Praktikforløb og speciale
På 4. semester er du i praktik i en finansiel virksomhed.
Gennem praktikopholdet målretter du din uddannelse, så
den matcher dine personlige fremtidsplaner og interesser. Det er også med udgangspunkt i dine erfaringer fra
praktikvirksomheden, at du finder emnet for dit speciale
og hovedopgave.
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Pengeinstitut

Det kan du blive

– med en uddannelse som finansøkonom
Som finansøkonom får du en bred viden og opnår praktiske færdigheder
inden for uddannelsens fag og kerneområder. I Silkeborg kan du vælge
mellem flere fagområder bl.a. rådgivning på det finansielle marked.
Finansøkonom er en praksisnær uddannelse med meget gode
beskæftigelsesmuligheder. Ofte følger en ansættelse som trainee i en af
de større finansielle virksomheder. Som finansøkonom har du endvidere
gode efteruddannelsesmuligheder. Du har direkte adgang til HD anden del,
eller til at gennemføre HA på afkortet tid.
Uddannelsens kerneområder
• Privatøkonomi
• Erhvervsøkonomi
• Samfundsøkonomi
• Finansielle virksomheder
og markeder
• Erhvervsjura
• Kunde- og samarbejdsrelationer
• Statistik
• Kommunikation
Uddannelsens fag
• Finansielle markeder og
rådgivning
• Finansiel markedsføring
• Erhvervsøkonomi
• Samfundsøkonomi
• Erhvervs- og finansjura
• Salg og rådgivning
• Økonomiske Metode
• Statistik
• Valgfag
• Brancheretning –
Rådgivning og det finansielle detailmarked

Adgangskrav
For at komme ind på uddannelsen skal du som minimum opfylde
et af følgende adgangskrav:
• En gymnasial uddannelse
(stx, hf, htx, eux eller hhx)
med engelsk C og matematik eller virksomhedsøkonomi på B-niveau
• En relevant erhvervsuddannelse for eksempel
inden for økonomi eller
finans med engelsk på
C-niveau og matematik
eller virksomhedsøkonomi
på B-niveau
• En erhvervsuddannelse,
som kan sidestilles med
ovenstående, samt at
ansøgeren efter akademiets skøn kan gennemføre
uddannelsen

Få arbejde inden for:
• Pengeinstitut
• Realkredit
• Revision
• Pension/forsikring
• Ejendomshandel
• Ejedomsadministration

Kontakt
For flere informationer, kontakt:
Studiesekretær Stine Kirkegaard, mail sk@eadania.dk , telefon 8711 4460
eller studieleder Rasmus Hall, mail raha@eadania.dk , telefon 2162 7836
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Vi dyrker talenter! Du kan følge
flere fag og få endnu flere muligheder. Hør mere på studiet.

