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1.

Studieordningens rammer

Studieordningens ikrafttrædelsesdato
Institutionsdelen af studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. 1. september 2015
og har virkning for prøver påbegyndt den 1. september 2015 eller senere

Overgangsordninger
Denne studieordning ophæver tidligere versioner af studieordningen med virkning fra 31. august
2014

Tidsmæssig placering i uddannelsesforløbet
Fordelingen af uddannelseselementer på de enkelte semestre fremgår af fællesdelen af studieordningen.

2.

Valgfrie uddannelseselementer

På uddannelsen er der et 5 ECTS valgfrit uddannelseselement på 3. semester
På Erhvervsakademi Dania kan den studerende vælge mellem en række valgfag, som findes i akademiets Valgfagskatalog.
Valgfagskataloget findes på akademiets intranet.
Videregående statistik tilbydes altid.

Videregående statistik
Vægt: 5 ECTS Placering: 3. semester
Indhold
Den studerende får en dybere viden om sandsynlighedsregning og sandsynlighedsfordelinger, der
tidligere er anvendt i forbindelse med hypoteseafprøvning. Den studerende skal endvidere, ud fra
statistisk teori, kunne foretage videregående analyse og vurdering af en given markedsføringsopgave, en erhvervsøkonomisk eller samfundsøkonomisk problemstilling.
Læringsmål
Viden og forståelse
Den studerende har viden om:

Beskrivende statistik og sandsynlighedsregning

Stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger

Skalering

Stikprøveteori

Udarbejdelse af test for goodness of fit

Udarbejdelse af test vedr. antalstabeller

Variansanalyse
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Færdigheder
Den studerende kan:

Beregne og fortolke forskellige mål for central tendens og variation

Foretage sandsynlighedsberegninger for stokastiske variable/sandsynlighedsfordelinger

Anvende forskellige dataindsamlingsmetoder

Opstille punkt- og konfidensintervaller samt fortolke disse

Undersøge for ens middelværdier ud fra hypotesetest og konfidensinterval i form af
ensidig variansanalyse
Kompetencer
Den studerende kan:

Selvstændigt, med afsæt i sandsynlighedsteorien, vurdere konkrete opgaver i den finansielle sektor

Vurdere beskrivende statistik over markedsmæssige problemstillinger

Vurdere anvendte dataindsamlingsmetoder
Bedømmelseskriterier
Faget afsluttes med en to timers skriftlig eksamen i læringsmålene.
Alle skriftlige hjælpemidler samt brug af internet er tilladte under eksamen, dog er det ikke tilladt
at kommunikere med andre.
Der gives karakter efter 7-trinsskalaen for den studerendes skriftlige præsentation.

3.

Brancheretning
På uddannelsens 3. semester udbydes der fire brancheretningsfag inden for følgende brancher: (Der kan kun vælges ét brancheretningsfag)
 Rådgivning og det finansielle detailmarked (pengeinstitut/forsikring)
 Ejendomshandel
 Ejendomsadministration
 Økonomistyring i private og offentlige virksomheder
Faget vægter 5 ECTS

Rådgivning og det finansielle detailmarked (pengeinstitut/forsikring)
Indhold
Specialefaget har som målsætning at forberede den studerende på praktikopholdet samt
bibringe den studerende tilstrækkelige kompetencer til at rådgive om privatøkonomiske
problemstillinger. Den studerende skal således opnå viden, færdigheder og kompetencer,
der vil forberede denne på de arbejdsområder, der indgår i praktikken.
Det skal være speciel fokus på rådgivning om investeringsprodukter i henhold til ”Bekendtgørelse om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter" samt tilhørende vejledning.
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Dette betyder, at den studerende har tilstrækkelige kompetencer inden for investering på
følgende områder:
 Relevant lovgivning
 Investeringsprodukter
 Økonomisk forståelse
Læringsmål
Viden og forståelse
Den studerende skal have viden om:
 Relevant lovgivning vedr. investeringsrådgivning og værdipapirhandel, herunder:
o Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel med vejledning
o Bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer med vejledning
o Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder med vejledning
o Bekendtgørelse om risikomærkning med vejledning
o Udvalgte dele af lov om værdipapirhandel i form af et overordnet kendskab til reglerne om markedsmisbrug
o Udvalgte dele af lov om finansiel virksomhed i form af kendskab til,
hvilke finansielle instrumenter der er omfattet af loven.
 Investeringsprodukter inden for mærkningsordningens kategorier "grøn" og
"gul", herunder grundlæggende skatteregler for de pågældende produkter.
 Samfundsøkonomiske sammenhænge jf. "Vejledning til bekendtgørelse om
kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter", herunder:
o Kapitalmarkedernes rolle og funktion, herunder: Primærmarked, sekundær marked, markedspladser og overordnede principper for clearing og
settlement af værdipapirer.
o Sammenhænge mellem afkast og risiko
o Overordnet porteføljeteori, herunder: Principper for risikospredning og
relevante porteføljeteorier i forhold til porteføljepleje hos forskellige
investorprofiler.
o Omkostninger, herunder: Beregningsmetoder for omkostninger ved investeringsprodukter samt ÅOP for investeringsbeviser og strukturerede
produkter
 Relevante pensions- og forsikringsprodukter
 Lånetyper i forbindelse med finansiering af fast ejendom
 Grundlæggende kreditvurdering
 Rådgiverrollen og håndtering af kundesamtalen
Færdigheder
Den studerende skal have færdigheder i at:
 Yde finansiel rådgivning over for privatkunden og den mindre erhvervskunde
under hensyntagen til skat og forretningsmuligheder for pengeinstituttet
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Afdække og vurdere en investorprofil med henblik på at kunne udarbejde og
formidle investeringsforslag til den almene privat-/investeringskunde under
hensyntagen til lovgivning om grønne og gule produkter.

Kompetence
Den studerende skal opnå kompetence i:
 Selvstændigt at kunne vurdere og rådgive om investeringsmuligheder og formueforhold i relation til forskellige relevante parametre gennem en analyse af
kundens risikoprofil
 Selvstændigt at kunne vurdere og rådgive privatkunder om privatøkonomiske
problemstillinger inden for pension, ejendomsfinansiering og kredit gennem
en analyse af privatkunde-profilen
 At planlægge og gennemføre en rådgivningssamtale med en kunde
Fagplanen opdateres løbende i henhold til eventuelle ændringer af kravene i den relevante lovgivning.
Bedømmelseskriterier
Faget afsluttes med en 30 min multiple choice eksamen i læringsmålene.
Alle skriftlige hjælpemidler samt brug af internet er tilladte under eksamen, dog er det ikke tilladt
at kommunikere med andre.
Der gives karakter efter 7-trinsskalaen for den studerendes skriftlige præsentation
Ejendomshandel
Indhold
Målet er at give den studerende en klar forståelse for rammerne for ejendomsmæglerens
arbejde.
Læringsmål
Viden og forståelse
Den studerende har:









Viden om hovedlovene; dvs. lov om omsætning af fast ejendom, forbrugerbeskyttelsesloven, erhvervelsesloven samt energimærkeloven – med dertil hørende bekendtgørelser
Forståelse for de forskellige ejendomskategorier, ejendomstyper og ejerformer og den dertil knyttede ejendomsjura
Almindelige ejerboligtyper, dvs. een- og tofamiliehuse, fritidshuse og ejerlejligheder
Andelsboliger, deres udbud og den tilknyttede forbrugerbeskyttelse
Boliglandbrug
Viden om ejendomsmæglerens annonceringsplatforme
Viden om hvorfra oplysningerne i salgsopstillingen er hentet
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Færdigheder
Den studerende kan:



Beskrive ejendomshandlens faser (forberedelse, før salg, salg, efter salg) og
ejendomsmæglerens rolle i de enkelte faser
Beskrive ejendomshandlens formularer (formidlingsaftale, salgsbudget/provenu, salgsopstilling, købsaftale)

Kompetence
Den studerende opnår kompetence i, at:


Anvende hovedlovene med henblik på at assistere ved opgave med vurdering,
klargøring og salg i alle forbrugerhandler

Bedømmelseskriterier
Faget afsluttes med en 30 min multiple choice eksamen i læringsmålene.
Alle skriftlige hjælpemidler samt brug af internet er tilladte under eksamen, dog er det ikke tilladt
at kommunikere med andre.
Der gives karakter efter 7-trinsskalaen for den studerendes skriftlige præsentation
Ejendomsadministration
Indhold
Målet er at give den studerende indsigt i branchen og at komme rundt om de mange forskelligartede opgaver, der ligger i at administrere forskellige typer af ejendomme. Specialefaget vil give den studerende en klar forståelse af, hvilke arbejdsopgaver en ejendomsadministrator varetager.
Specialefaget giver et indblik i følgende områder i relation til forvaltning af fast ejendom:





Indsigt i drift og udvikling af de forskellige typer af fast ejendom
Juridiske problemstillinger i relation til boligområdet
Økonomiske problemstillinger i relation til boligområdet
Kundeforhold og kundekontakt

Læringsmål
Viden
Den studerende vil få viden om:
 Relevant lovgivning inden for fast ejendom, herunder bolig- og erhvervsejendomme samt foreninger (f.eks. ejerforeninger eller andelsboligforeninger)
 Forskellige typer af lejemål og regler for løsning af opgaver, som f.eks. indgåelse af lejekontrakt, lejefastsættelse, opsigelse, ophævelse, fraflytning, fremleje og bytte
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Administrators rolle i forhold til udlejere, lejere og bestyrelser samt administrators rolle på en generalforsamling.
Regnskabs- og budgetudarbejdelse for forskellige typer af fast ejendom

Færdigheder
Den studerende vil få færdigheder i at:
 Kunne skelne mellem de forskellige typer af ejendomme
 Kunne omkostningsfordele på diverse udgiftsposter
 Kunne skelne mellem forskellige kundeforhold
Kompetencer:
Den studerende opnår kompetence i at anvende hovedlovene og selvstændigt:
 Kunne skelne mellem forskellige parter i driften af en ejendom (f.eks. bestyrelse, lejer eller udlejer), og få indblik i parternes forskellige interesser
 Gennemskue og gennemgå regnskab og budget på en ejendom
 Varetage opgaver i forbindelse med administration af forskellige typer af ejendomme
Bedømmelseskriterier
Faget afsluttes med en 30 min multiple choice eksamen i læringsmålene.
Alle skriftlige hjælpemidler samt brug af internet er tilladte under eksamen, dog er det ikke tilladt
at kommunikere med andre.
Der gives karakter efter 7-trinsskalaen for den studerendes skriftlige præsentation
Økonomistyring i private og offentlige virksomheder
Indhold
Målet er, at den studerende har viden om teori og metoder fra økonomistyring og kan anvende økonomistyringsmodeller og værktøjer ud fra praksis.
Den studerende opnår en helhedsopfattelse af de økonomistyringsmæssige beslutningsprocesser og baggrunden herfor. Den studerende skal derved på kvalificeret vis kunne deltage i økonomistyring i finansielle virksomheder og i andre virksomheders økonomifunktion.
Læringsmål
Viden og forståelse
Den studerende har:
 Viden om økonomistyringssystemer og daglig regnskabsføring
 Viden om forskellen mellem økonomistyringsregnskab og eksternt årsregnskab
 Viden om traditionelle økonomistyringsdiscipliner
 Viden om moderne økonomistyringsdiscipliner herunder ABC, Balanced scorecard, Target costing, KPI’er mv.
 Viden om værdiansættelse af virksomheder ud fra Discounted Cashflow modellen
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Forståelse for anvendelse af økonomistyringsmodeller i virksomhedens hverdag, både offentlige og private

Færdigheder
Den studerende kan:
 Foretage daglig regnskabsføring inden for centrale dele af virksomhedens økonomi
 Anvende centrale dele af et økonomistyringssystem
 Foretage udarbejdelse af interne økonomistyringsrapporter
 Anvende traditionelle og moderne økonomistyringsdiscipliner
 Foretage værdiansættelse af virksomheder ud fra Discounted Cashflow modellen
 Anvende økonomistyringsmodeller i virksomheders hverdag
Kompetencer
Den studerende kan:
 Selvstændigt indgå i tværfagligt samarbejde omkring at vurdere og formidle
økonomistyringsmæssige forhold i bred forstand
 Udvikle egen viden og færdigheder i relation til praksis inden for økonomistyring
Bedømmelseskriterier
Faget afsluttes med en 30 min multiple choice eksamen i læringsmålene.
Alle skriftlige hjælpemidler samt brug af internet er tilladte under eksamen, dog er det ikke tilladt
at kommunikere med andre.
Der gives karakter efter 7-trinsskalaen for den studerendes skriftlige præsentation

4.

Regler for gennemførelse af praktik

I virksomhedspraktikken har den studerende en praktikvejleder fra uddannelsen og en kontaktperson i virksomheden. Virksomheden og den studerende fastlægger i fællesskab mål for den studerendes læringsudbytte af praktikperioden, som efterfølgende er retningsgivende for virksomhedens tilrettelæggelse af den studerendes arbejde.
Praktikperioden afsluttes med en eksamen ud fra et skriftligt oplæg. Se også både fællesdelen og
institutionsdelen af studieordningen omkring beskrivelse af praktikeksamen.
Virksomhedspraktikken er som udgangspunkt at sidestille med et almindeligt job med de krav til
indsats, engagement og fleksibilitet, som den færdiguddannede finansøkonom må forventes at
møde i sit første job.
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5.

Tidsmæssig placering af prøverne inklusive de institutionsspecifikke brancheretningsprøver og valgfagsprøver.
Oversigt over alle uddannelsens prøver og de tidsmæssige placeringer på uddannelsen
Oplysninger om de enkelte prøvedatoer findes på Fronter/Wiseflow

Tidspunkt

Obligatorisk Uddannelseselement

1. semester Økonomisk Metode
Erhvervsøkonomi I+II, Erhvervs- finansjura I+II,
Samfundsøkonomi I+II samt Statistik
2. semester

Finansielle markeder og rådgivning I+II samt
Salg og rådgivning II
Finansielle markeder og rådgivning III, Salg og
rådgivning III, Finansiel markedsføring samt Erhvervsøkonomi III

Brancheretning (der kan kun vælges 1 fag):
 Rådgivning og det finansielle detailmarked (pengeinstitut/forsikring)
 Ejendomshandel
 Ejendomsadministration
 Økonomistyring i private og offentlige
3. semester
virksomheder
Valgfag (der kan kun vælges 1 fag)
Hobro
 Videregående statistik
 Se endvidere Valgfagskataloget
Silkeborg
 Videregående statistik
 Se endvidere Valgfagskataloget

Praktikforløbet
4. semester
Afsluttende eksamensprojekt

ECTS Kaldes også
Metode
5 ECTS
(1. interne)
Årsprøven
35 ECTS
(1. eksterne)
Privatkunde- råd20 ECTS givning
(2. interne)
Erhvervskunde20 ECTS rådgivning
(3. interne)

5 ECTS

Brancheretning
(4. interne)

5 ECTS

Valgfag
(5. interne)

Praktik
(6. interne)
Afsluttende eksa15 ECTS mensprojekt (2.
eksterne)
15 ECTS
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6.

Rammer og kriterier for uddannelsens prøver
Automatisk tilmelding til alle prøver
Et uddannelseselement afsluttes med en prøve, der ligger i forlængelse af elementet. Når en
studerende påbegynder et uddannelseselement, tilmeldes den studerende automatisk uddannelseselementets afsluttende prøve.
Studerende kan ikke framelde sig prøver på uddannelsen.
Er en prøve ikke bestået, er den studerende fortsat tilmeldt prøven og skal deltage i omprøve.
Den studerende har 3 forsøg til at bestå en prøve. Herefter udmeldes den studerende fra uddannelsen.
På de ordinære uddannelser sker tilmelding dog ikke, hvis den studerende har orlov eller har
haft orlov i løbet af semestret.

7.

De enkelte prøver

Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Økonomisk Metode (1. interne)
Prøvens forudsætningskrav
Den studerende skal have deltaget i udarbejdelsen af gruppeprojektet, som udgør såvel bedømmelses- som eksaminations-/prøvegrundlag, for at kunne gå til den mundtlige prøve. Deltagelsen dokumenteres ved underskrift på gruppeprojektet.
Projektet udarbejdes i grupper af 4-5 studerende.
Indholdet af den skriftlige opgave skal opfylde formkravet og være rettidigt afleveret.
Såfremt den studerende ikke opfylder prøvens forudsætningskrav, har den studerende brugt
et eksamensforsøg og har dermed 2 eksamensforsøg tilbage til at bestå 1. interne prøve.
Formkrav til det skriftlige projekt
 Forside
 Indholdsfortegnelse
 Indledning
 Problemformuleringen
o Vægtning
o Afgrænsning
o Metodevalg
o Kildekritik
 Analyse
 Konklusion
 Bilagsoversigt
 Litteraturliste
 Evt. bilag
 Projektet har en omfang på ca. 10 sider (maks. 21.000 anslag inkl. mellemrum. Sidetal
er eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, bilagsliste og bilag, som derfor
ikke tæller med i det anførte maksimale antal anslag og er uden for bedømmelse.
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Prøvens tilrettelæggelse
Ved udgangen af første semester afholdes en individuel 20 minutters mundtlig prøve inkl. votering.
Prøven tager udgangspunkt i et gruppeprojekt udarbejdet og afleveret inden eksamen med udgangspunkt i en case eller et projektoplæg.
De 20 minutters mundtlig eksamination af den studerende vil typisk være fordelt som følgende:
 5 minutters præsentation af opgaven,
 10 minutter til at besvare spørgsmål til projektet samt bredt i fagets læringsmål og
 5 minutter til votering og tilbagemelding
Prøven er en intern og bedømmes efter 7-trinsskalaen.
Prøvens omfang er 5 ECTS
Bedømmelseskriterier
Bedømmelseskriterierne for prøven er læringsmålene for det obligatoriske uddannelseselement Økonomisk Metode.
Læringsmål fremgår af den fælles studieordning.
Tidsmæssig placering
Prøven placeres ved udgangen af 1. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige gruppeprojekt offentliggøres på Fronter (Erhvervsakademi Danias intranet).
Prøven skal være bestået inden udgang af 1. studieår for at den studerende kan fortsætte på
uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelse BEK nr. 1519 af 16/12/2013 § 8 stk. 2.
Uddannelsen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for
at bestå prøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold.
Prøvens sprog
Dansk

Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Erhvervsøkonomi I+II, samfundsøkonomi
I+II, erhvervsjura I+II samt statistik (1. eksterne)
Prøvens tilrettelæggelse
Prøven afholdes ved en 2 timers individuel skriftlig prøve i hvert af de 4 nævnte fag i læringsmålene fra første studieår.
Eksamensopgaverne til de 4 nævnte fag udarbejdes af en landsdækkende opgavekommission.
Prøven er skriftlig og bedømmes efter 7-trinsskalaen, idet der gives en karakter efter 7-trins
skalaen for hver delprøve. Hver delprøves karakter påføres eksamensbeviset. Prøven bedømmes samlet med én karakter, som beregnes ved et vægtet gennemsnit af de 4 delprøver. Der
rundes op, hvis gennemsnittet ligger minimum midt imellem to karakterer. Der kan ikke rundes op til karakteren 02 jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse nr. 262 af
20/03/2007, § 17, stk. 2.
Hvis den studerende som minimum opnår karakteren 02 i årsprøven, skal den studerende til
reeksamen i de fag, hvor den studerende ikke har opnået en karakter på mindst 02. Karakterer,
der i ordinære prøver minimum er 02, overføres til reeksamenen jf. eksamensbekendtgørelsen
§ 7, stk. 2.
Prøvens omfang er 35 ECTS
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Bedømmelseskriterier
Bedømmelseskriterierne for prøven er læringsmålene for det obligatoriske uddannelseselement Erhvervsøkonomi I+II, samfundsøkonomi I+II, erhvervsjura I+II samt statistik.
Læringsmål fremgår af den fælles studieordning.
Tidsmæssig placering
Prøven placeres ved udgangen af 2. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på
Fronter.
Prøven skal være bestået inden udgang af 1. studieår for at den studerende kan fortsætte på
uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelse BEK nr. 1519 af 16/12/2013 § 8 stk. 2.
Uddannelsen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for
at bestå prøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold.
Anvendelse af hjælpemidler
Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte (herunder brug af internet). Kommunikation med andre
er ikke tilladt under prøven.
Prøvens sprog
Dansk

Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Finansielle markeder og rådgivning I+II
samt Salg og rådgivning I (2. interne)
Prøvens tilrettelæggelse
Ved udgangen af 2. semester afholdes en 30 minutters individuel mundtlig prøve inkl. votering
i læringsmålene på første år for fagene Finansielle markeder og rådgivning I+II samt Salg og
rådgivning I. Den studerende trækker en case, som forberedes i 2 timer inden den mundtlige
eksamination.
1. del af eksamen, dialogoplæg/rollespil, er en kundesituation, hvor den studerende præsenterer et finansielt oplæg for eksaminator (kunden). Udgangspunktet for dialogen er den case,
som den studerende har fået udleveret til forberedelsen.
2. del af eksamen eksaminerer udvalgte faglige emner med udspring i casen.
Prøven er en intern mundtlig prøve.
Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen.
Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige
præstation.
Prøvens omfang er 20 ECTS
Bedømmelseskriterier
Bedømmelseskriterierne for prøven er læringsmålene for det obligatoriske uddannelseselement Finansielle markeder og rådgivning I+II samt Salg og rådgivning I
Læringsmål fremgår af den fælles studieordning.
Tidsmæssig placering
Prøven placeres ved udgangen af 2. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes Fronter.
Prøven skal være bestået inden udgang af 1. studieår for at den studerende kan fortsætte på
uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelse BEK nr. 1519 af 16/12/2013 § 8 stk. 2.
Uddannelsen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for
at bestå prøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold.
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Prøvens sprog
Dansk

Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Erhvervsøkonomi III, Finansielle markeder og rådgivning III, Finansiel Markedsføring samt Salg og rådgivning II
(3. interne)
Prøvens forudsætningskrav
Den studerende skal have deltaget i udarbejdelsen af gruppeprojektet, som udgør såvel bedømmelses- som eksaminations-/prøvegrundlag, for at kunne gå til den mundtlige prøve. Deltagelsen dokumenteres ved underskrift på gruppeprojektet.
Projektet udarbejdes i grupper af 4-5 studerende.
Indholdet af den skriftlige opgave skal opfylde formkravet og være rettidigt afleveret.
Såfremt den studerende ikke opfylder prøvens forudsætningskrav, har den studerende brugt
et eksamensforsøg og har dermed 2 eksamensforsøg tilbage til at bestå 3. interne eksamen.
Formkrav til det skriftlige projekt
 Forside
 Indholdsfortegnelse
 Indledning
 Problemformuleringen
o Vægtning
o Afgrænsning
o Metode
o Kildekritik
 Analyse
 Konklusion
 Bilagsoversigt
 Litteraturliste
 Evt. bilag
 Projektet har en omfang på ca. 15 sider (maks. 31.500 anslag inkl. mellemrum. Sidetal
er eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, bilagsliste og bilag, som derfor
ikke tæller med i det anførte maksimale antal anslag og er uden for bedømmelse.
Prøvens tilrettelæggelse
De studerende får primo semestret udleveret et projektoplæg og udarbejder herefter i grupper af max. 4-5 studerende et projekt svarende til 15 normalsider. En normalside er 2.100 anslag inkl. mellemrum – i alt maks. 31.500 anslag inkl. mellemrum. Sidetal er eksklusiv forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, bilagsliste og bilag, som derfor ikke tæller med i det anførte
maksimale antal anslag og er uden for bedømmelse. Gruppeprojektet skal ikke individualiseres.
Projektoplægget vil være som følger:
Projektoplæg:
Find en virksomhed og vurder om den kan låne XX mio. (indføres selv realistisk af
gruppen).
Opgaven skal som minimum indeholde:
o Regnskabsanalyse og kommentering af denne
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o
o
o
o

Strategisk analyse
Styrkeprofil
Såfremt lånet bevilges skal kravet til sikkerhedsstillelse vurderes.
Et afslag skal begrundes og det skal vurderes, hvad der skal til, for at lånet kan
bevilges. (kommunikationsovervejelser)

Der vil være 30 min. forberedelse til eksamen. Inden forberedelsen trækkes 1 tværgående
spørgsmål inden for læringsmålene i de 4 fag.
De 30 minutters mundtlig eksamination af den studerende vil typisk være fordelt som følgende: 5 minutters præsentation af projektet, 20 minutter til at besvare det udtrukne spørgsmål samt spørgsmål til projekt og 5 minutter til votering og tilbagemelding.
Der gives karakter efter 7-trinskalaen for den studerendes mundtlige præstation.
Prøvens omfang er 15 ECTS
Bedømmelseskriterier
Bedømmelseskriterierne for prøven er læringsmålene for 3. semester for det obligatoriske uddannelseselement Finansielle markeder og rådgivning III, Finansiel Markedsføring, Erhvervsøkonomi III samt Salg og rådgivning II. Gruppeprojektet er uden for bedømmelse, men ligger
alene til grund for den mundtlige eksamination.
Læringsmål fremgår af den fælles studieordning.
Såfremt den studerende ikke består ordinær eksamen, skal den studerende til reeksamen. Der
skal ikke udarbejdes nyt gruppeprojekt for at kunne indstille sig til reeksamen.
Tidsmæssig placering
Prøven placeres ved udgangen af 3. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige gruppeprojekt findes på Fronter.
Prøvens sprog
Dansk

Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Brancheretning (4. interne)
Prøvens tilrettelæggelse
30 minutters individuel skriftlig prøve i læringsmålene for brancheretningsvalgfaget. Prøven er
udformet som en multiple choice prøve.
Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte under prøven samt brug af internet. Kommunikation
med andre er ikke tilladt under prøven.
Prøven udarbejdes af en landsdækkende eksamenskommission.
Prøven er intern og bedømmes efter 7-trinsskalaen.
Prøvens omfang er 5 ECTS
Bedømmelseskriterier
Bedømmelseskriterierne for prøven er læringsmålene for det obligatoriske uddannelseselement i Brancheretning
Læringsmål fremgår af den fælles studieordning.
Tidsmæssig placering
Prøven placeres ved udgangen af 3. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på
Fronter.
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Anvendelse af hjælpemidler
Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte (herunder brug af internet). Kommunikation med andre
er ikke tilladt under prøven.
Prøvens sprog
Dansk

Valgfri uddannelseselementer (5. interne)
Indhold
De valgfri uddannelseselementer giver den studerende mulighed for at kvalificere studie-og
erhvervskompetencen gennem specialisering og perspektivering af emner, der bredt relaterer
sig til it-området.
Uddannelsen udbyder hvert år et antal valgfag, som fremgår af Fronter.
Den studerende kan også selv tilrettelægge de valgfri uddannelseselementer som et teoretisk
og/eller praktisk uddannelsesforløb, der godkendes af uddannelsen.
Tilmeldingsblanket til valgfag findes i Valgfagskataloget. Tilmelding til valgfag foretages i studieadministrationen, hvor tilmeldingsblanketten afleveres. Frist for tilmelding meddeles af studieadministrationen.
Det er vigtigt, at den studerende nøje overvejer, hvilket valgfag, den studerende ønsker, idet
merit til andre videregående uddannelser kan være forudsat bestemte valgfag på uddannelsen. Dette gælder eksempelvis for videreuddannelse på cand.merc.-studiet på et af landets
universiteter.
Merit oversigt for videreuddannelse ses på Fronter.
ECTS-omfang
De valgfri uddannelseselementer kan udbydes med følgende ECTS-omfang: 5 ECTS
Læringsmål
Der henvises til valgfagskatalog for Danias finansøkonomuddannelsen.
Tidsmæssig placering
De valgfri uddannelseselementer er placeret i uddannelsens 3. semester.
Prøver og tilrettelæggelse
Prøverne er intern(e) og mundtlig(e)/skriftlige alt afhængig af det valgte valgfag og bedømmes
efter 7-trinsskalaen.
Prøvens sprog
Dansk/engelsk alt afhængig af det valgte valgfag.

Praktik
I praktikperioden skal den studerende tilegne sig viden om den branche, som den studerende
har valgt at specialisere sig inden for.
Med udgangspunkt i læringsmål for praktikken, se den fælles del af studieordningen, fastlægger den studerende og vejlederen/kontaktperson i fællesskab konkrete mål for den studerendes praktikperiode.
16

I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Sammenhæng mellem den teoretiske undervisning og
praktikken er udgangspunktet for den studerendes mål for praktikken.
Praktikperioden er at sidestille med et fuldtidsjob med de krav til arbejdstid, indsats, engagement og fleksibilitet, som den færdiguddannede finansøkonom må forventes at møde i sit første job.
Praktikforløbet kan tilrettelægges fleksibelt og differentieret og kan danne grundlag for den
studerendes arbejde i det afsluttende eksamensprojekt.
Prøvens forudsætningskrav
Det skriftlige projekt, som udgør såvel bedømmelses- som eksaminations-/prøvegrundlag, skal
 opfylde formkravene, og
 være afleveret rettidigt, jf. aktivitetsplanen, som findes på Fronter
Ikke opfyldelse af blot én eller flere forudsætninger betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. Dermed har den studerende 2 eksamensforsøg
tilbage til at bestå 7. interne eksamen.
Formkrav
Projektet har et omfang af 8 normalside, der vedrører refleksioner over der opnåede læringsmål for praktikken og en synopsis for det afsluttende eksamensprojekt, indeholdende:
 Refleksioner over de opnåede læringsmål i praktikken (3 sider)
 Synopsis for det afsluttende eksamensprojekt
o Indholdsfortegnelse
 Disponering
 Strukturering
o Problemformuleringen
o Overvejelser omkring:
 Afgrænsning
 Metode
 Valg af teori
 Analyseform
 Datakilder
 Vægtning
 Kildekritik
En normalside er 2.100 anslag inkl. mellemrum – i alt maks. 16.800 anslag inkl. mellemrum
Sidetal er eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, bilagsliste og bilag, som derfor
ikke tæller med i det anførte maksimale antal anslag og er uden for bedømmelse.
Prøvens tilrettelæggelse
Umiddelbart efter praktikforløbet afholdes en mundtlig prøve (20 min.) med udgangspunkt i
den skriftlige rapport.
De 20 minutters mundtlig eksamination af den studerende vil typisk være fordelt som følgende:
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5 minutters præsentation af opgaven
10 minutter til at besvare spørgsmål til projektet, samt bredt i læringsmålene for praktikperioden, og
5 minutter til votering og tilbagemelding

Såfremt den studerende ikke består ordinær eksamen, skal den studerende til reeksamen. Der
skal udarbejdes et nyt oplæg for, at den studerende kan indstilles til reeksamen.
Eksaminationen kan tilrettelægges som en ”Skype Eksamen”. Ønsker den studerende det, skal
det aftales med akademiets studiekontor senest 4 uger før den planlagte eksamen.
Prøven er en intern og bedømmes efter 7-trinsskalaen.
Prøvens omfang er 15 ECTS.
Bedømmelseskriterier
Bedømmelseskriterierne for prøven er de faglige og de personlige læringsmål, som den studerende har opstillet for sit praktikophold. De faglige læringsmål fremgår af den fælles studieordning.
Tidsmæssig placering
Prøven placeres medio 4. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af
det skriftlige projekt findes på Fronter.
Prøvens sprog
Dansk

Det afsluttende eksamensprojekt (2. eksterne)
For krav til det afsluttende eksamensprojekt samt formål, læringsmål henvises til fælles delen
af studieordningen for finansøkonomuddannelsen.
Den studerende skal i det afsluttende eksamensprojekt dokumentere evnen til på et metodisk
grundlag at kunne bearbejde en kompleks problemstilling i relation til en konkret opgave inden
for finansområdet. Projektet skal tage udgangspunkt i centrale problemstillinger fra en virksomhed – typisk fra praktikopholdet.
Prøvens forudsætningskrav
Det skriftlige projekt, som udgør såvel bedømmelses- som eksaminations-/prøvegrundlag, skal:
 opfylde formkravene, jf. nedenfor og
 være afleveret rettidigt, jf. aktivitetsplanen, som findes på Fronter
For at gå til mundtlig eksamen, skal man bekræfte, at man er ansvarlig for projektudarbejdelsen. Man bekræfter automatisk dette, når man uploader sit projekt på Wiseflow.
Prøven kan først finde sted efter, at afsluttende prøve i praktikken og alle uddannelsens øvrige
prøver er bestået.
Ikke opfyldelse af blot én eller flere forudsætninger betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og at der er brugt et prøveforsøg.
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Formkrav
 Forside
 Evt. forord
 Indholdsfortegnelse
 Indledning
 Problemformulering
o Afgrænsning
o Vægtning
o Metodevalg
o Kildekritik
 Analyse
o Delanalyse 1
o Delanalyse 2
o Etc.
 Konklusion
 Perspektivering
 Kildeoversigt
 Bilag – Herunder Kildebeskrivelse & - Vurdering


Omfang – se afsnittet i studieordningens fællesdel

Hvis I er flere, der skriver sammen
se afsnittet i studieordningens fællesdel

Formulerings- og staveevne
se afsnittet i studieordningens fællesdel

Prøvens tilrettelæggelse
Prøven er en mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt projekt.
Eksaminationen i eksamensprojektet er individuel og af 45 minutters varighed inkl. votering.
Den mundtlige eksamination tager udgangspunkt i den studerendes afleverede eksamensprojekt.
Der gives én samlet karakter for den skriftlige (vægt: 70 %) og den mundtlige (vægt: 30 %) del.
Den studerende får kun oplysning om den samlede karakter.
Stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen af det skriftlige eksamensprojekt (vægter 10
pct.). Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og
formuleringsevnen.
Projektet præsenteres af den studerende, max. 10 min., efterfulgt af eksamination. Der afsættes 45 minutter pr. eksaminand inkl. votering.
Såfremt et afsluttende eksamensprojekt ikke har opnået karakteren 02 eller derover, er det
ikke bestået. Såfremt hele eksamensprojektet er udarbejdet af en studerende og ikke bestås,
kan den studerende vælge at arbejde videre på det eksisterende projekt eller udarbejde et nyt
projekt.
Er der tale om en studerende, der har deltaget i et gruppeprojekt, og som ikke opnår karakteren 02 eller derover, kan den studerende skrive de afsnit om, som den studerende har udarbejdet af det fælles projekt. Den studerende kan også vælge at skrive et nyt projekt, hvor reglerne for individuelt udarbejdede projekter gælder.
Prøvens omfang er 15 ECTS.
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Bedømmelseskriterier
Bedømmelseskriterierne er læringsmålet for prøven er læringsmålene for det afsluttende eksamensprojekt, jf. den fælles del af studieordningen.
Tidsmæssig placering
Prøven placeres ved udgangen af 4. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på
Fronter.
Prøvens sprog
Dansk

8.

Generelt om eksaminer

Eksamenssprog
Prøverne skal aflægges på forståeligt dansk.
Studerende med andet modersmål end dansk/engelsk kan søge om dispensation fra kravet
om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen af projektet samt de prøver, hvor det
af denne studieordning fremgår, at de nævnte evner indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til uddannelsen senest 4 uger før prøvens afvikling.

Hjælpemidler
Eventuelle regler for indskrænkning af brug af hjælpemidler, vil fremgå af beskrivelsen af den
enkelte prøve.

Særlige prøvevilkår
Studerende kan, hvor det er begrundet i fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, søge om særlige
prøvevilkår. Ansøgningen skal indgives til uddannelsen senest 4 uger før prøven afvikles. Der kan
dispenseres fra ansøgningsfristen ved pludselig opståede helbredsmæssige problemer. Reglerne
for særlige prøvevilkår er iflg. Bek. om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, §18:
”Uddannelsesinstitutionen tilbyder særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til studerende med tilsvarende vanskeligheder samt til studerende med et andet
modersmål end dansk, når institutionen vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille disse studerende med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en
ændring af prøvens niveau”.
Støtte via SPS danner i denne forbindelse ikke grundlag for mulighed om at søge om særlige prøvevilkår jf. LBK nr 748 af 16/05/2015 § 1:

”Loven har til formål at sikre, at studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der er
optaget på en videregående uddannelse, uanset funktionsnedsættelsen kan gennemføre uddannelsen i lighed med andre studerende.
Stk. 2. Specialpædagogisk støtte i henhold til loven administreres af Uddannelses- og Forskningsministeriet”.
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Syge- og omprøver
Hvis den studerende ikke har bestået en prøve eller har været forhindret i at deltage i prøven på
grund af sygdom, gælder følgende:
• Skriftlige prøver: Datoen for syge- og omprøve fremgår af aktivitetskalenderen, og den studerende er automatisk tilmeldt
• Mundtlige prøver: Umiddelbart efter den ordinære prøves afholdelse vil der blive meddelt dato
for ny prøve, hvis der er behov derfor. Den studerende er automatisk tilmeldt

Omprøven kan være identisk med næste ordinære prøve.
Den studerende skal selv orientere sig om, hvornår omprøve afholdes.
Orientering om tid og sted for omprøver findes på Fronter
Uddannelsen kan dispensere fra den fortsatte tilmelding, når det er begrundet i usædvanlige
forhold, herunder dokumenteret handicap.

9.

Eksamenssnyd herunder brug af egne og andres arbejder (plagiat)
For at sikre korrekt anvendelse af kildemateriale, andres arbejde m.m. anvendes programmet
Urkund gennem Wiseflow på akademiet.
Proceduren ved opdagelse af en for høj grad af plagiat eller genbrug er som følger:
Ordinær eksamen:
• underviser og eksaminator (intern/ekstern) vurderer de enkelte besvarelser, og såfremt der
er besvarelser med mangelfuld citering, afskrift eller sampling, indstilles den studerende til
bortvisning fra eksamen
• den studerende meddeles bortvisningen:
- ved mundtlig eksamen ved fremsendelse af brev angående bortvisningen inden selve eksamenen
- ved skriftlig eksamen ved fremsendelse af brev angående bortvisningen
Reeksamen og sygeeksamen:
• underviser og eksaminator (intern/ekstern) vurdere de enkelte besvarelser, og såfremt der
er besvarelser med mangelfuld citering, afskrift eller sampling, indstilles den studerende til
bortvisning fra eksamen
• den studerende meddeles bortvisningen:
- ved mundtlig eksamen ved fremsendelse af brev angående bortvisningen inden selve eksamenen
- ved skriftlig eksamen ved fremsendelse af brev angående bortvisningen
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I forbindelse med afvisning af eksamensbesvarelser og projekter følges de normale eksamensbestemmelser omkring klagemulighed, således indgår hverken underviser, censor eller administration en efterfølgende dialog omkring afvisningen.

10. Uddannelseselementer som kan gennemføres i udlandet
Den studerende kan efter uddannelsens godkendelse af en ansøgt forhåndsmerit gennemføre
hvert enkelt uddannelseselement i udlandet.
Ved forhåndsgodkendelse af studieophold i udlandet har den studerende pligt til efter endt
studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte uddannelseselementer. Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger.
Ved godkendelse af forhåndsmerit anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er
bestået efter reglerne om uddannelsen.
Erhvervsakademi Dania har et bredt netværk af samarbejdspartnere i udlandet og Erhvervsakademi Danias internationale afdeling kan være behjælpelig med, at den studerende tager en
del af sin uddannelse i udlandet. Erhvervsakademi Danias internationale afdeling kan kontaktes for yderligere information. Der skal dog gøres opmærksom på, at det kræver et større arbejde af den enkelte studerende, såfremt udlandsophold ønskes. Det er den enkelte studerende, der undersøger, hvilke fag der kan studeres i udlandet mv. på det ønskede universitet.
International Afdeling er behjælpelig med gode råd mv. men går ikke ind i detailplanlægningen. Det skal den studerende selv sørge for.

11. Merit for de valgfri uddannelseselementer
Beståede valgfri uddannelseselementer kan ækvivalere tilsvarende uddannelseselementer ved
andre uddannelsesinstitutioner, som udbyder denne uddannelse såvel som ved andre uddannelser.
Der søges om forhåndsmerit, hvis der ønskes merit for uddannelseselementer, som ikke udbydes af uddannelsen.

12. Anvendte undervisningsformer
På finansøkonomuddannelsen anvendes en bred vifte af undervisningsformer, som til sammen
skal understøtte ovenstående og fremme opnåelsen af de læringsmål, som er beskrevet i
denne studieordning.
Undervisningsformerne er baseret på Erhvervsakademi Danias læringstilgang. Læringstilgangen er blandt andet baseret på Cooperative Learning samt anvendelsen af Studieaktivitetsmodellen.
Igennem uddannelsen er en tydelig progression i læringsformerne, således at læringsformerne
bevæger sig fra vidensorienteret og lærerstyret undervisning til problemorienteret og deltagerstyret undervisning – og således anvendes Studieaktivitetens kvartiler progressivt.
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For undervisningen gælder det ligeledes, at denne tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og kobler praksis og teori. Der inddrages problemstillinger fra de forskellige typer af virksomheder inden for den finansielle sektor. Desuden arbejdes der med økonomistyring i private
og offentlige virksomheder.
Undervisningen tilrettelægges varieret. Dette sker bl.a. gennem holdundervisning, forelæsninger, projektarbejder, tværfaglige cases, temaarbejder, gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg.
De forskellige indlæringsformer vil ud over det faglige indhold også udvikle den studerendes
evne til både at arbejde selvstændigt og at samarbejde med andre.
Undervisningen kan tilrettelægges, så fremmedsprog indgår i form af undervisningsmateriale
og i undervisningen. Derudover understøtter undervisningen udviklingen af den studerendes
informations og kommunikationsteknologiske kompetencer.

13. Deltagelsespligt
For at uddannelsens læringsmål/-udbytte kan opnås og dertil hørende undervisningsformer
kan fungere, er der nedenfor præciseret, hvilke studieelementer, der har deltagelsespligt i
form af
 Aflevering/fremlæggelse af opgaver/projekter og
 Mødepligt i form af fysisk tilstedeværelse
 Mødepligt ved eksterne foredrag samt virksomhedsbesøg. Såfremt den studerende er
forhindret i at møde op f. eks. pga. sygdom, skal den studerende meddele dette til studieadministrationen.
 Projektarbejde
Den studerende skal indgå som et aktivt gruppemedlem i projektarbejdet på studiet. Den studerendes arbejdsbidrag til gruppeprojektet dokumenteres ved underskrift på projektet.
En afvisning af den studerendes opfyldelse af deltagelsespligten eksempelvis afvisning af en
skriftlig opgave, eller ikke overholdelse af formelle krav til opgaven, vil blive noteret som en
ikke opfyldelse af studieaktivitet set i relation til modtagelse af SU.
Uddannelsen griber ind med hjælp og vejledning så tidligt som muligt, hvis en studerende ikke
overholder sin deltagelsespligt.

14. Kriterier for vurdering af studieaktivitet
Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke har været studieaktive i en sammenhængende periode på mindst 1 år.
Studieaktivitet er defineret således, at den studerende inden for de sidste 12 kalendermåneder:
 har deltaget i mindst 2 forskellige prøver og har bestået mindst 1 prøve
 har opfyldt sin pligt til at deltage i enhver form for aktivitet, som indgår som en del af
uddannelsen, herunder i gruppearbejder, fællesprojekter, fjernundervisning, mv. som
det fremgår af studieordningen
 har afleveret, som det fremgår af studieordningen, de opgaver, rapporter, (lærings)
portfolier mv., som er forudsætningskrav for deltagelse i prøverne med et redeligt indhold, herunder ikke har afleveret materiale, som andre har ophavsret til
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er mødt til aktiviteter med mødepligt, som det fremgår af studieordningen

Ikke opfyldelse af ét eller flere kriterier i definitionen af studieaktivitet kan begrunde ophør af
indskrivning.
Perioder, hvor den studerende ikke har været studieaktiv på grund af orlov, barsel, adoption,
dokumenteret sygdom eller værnepligt, medtælles ikke. Den studerende skal på forlangende
fremskaffe dokumentation for disse forhold.
Uddannelsen kan dispensere fra disse bestemmelser, hvis der foreligger usædvanlige forhold.
Dispensationsansøgningen sendes til lederen af uddannelsen.
Forinden indskrivning bringes til ophør, adviseres den enkelte studerende skriftligt herom. Den
studerende gøres i den forbindelse opmærksom på reglerne ovenfor. I brevet til den studerende skal det fremgå, at vedkommende har 14 dage til at indsende dokumentation for, at perioder med manglende studieaktivitet ved uddannelsen ikke skal medtælle samt en frist for ansøgning om dispensation. Hvis den studerende ikke har reageret inden for den fastsatte frist,
udskrives vedkommende.
Hvis den studerende anmoder om, at indskrivningen ikke bringes til ophør, har anmodningen
opsættende virkning, indtil sagen er afgjort af lederen af uddannelsen.
Den studerende kan klage til lederen over lederen af uddannelsen over den trufne afgørelse
senest 2 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Klagen har opsættende virkning. Hvis lederen
fastholder afgørelsen, kan den studerende klage til Ministeriet for inden for 2 uger efter modtagelse af afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål.
Regler om de prøver, som den studerende i henhold til eksamensbekendtgørelsen skal have
deltaget i inden udgangen af 1. og 2. semester og bestået inden udgangen af 2 og/eller 4. semester, og hvor der i bekendtgørelsen for denne uddannelse er fastsat tidsfrister for gennemførelse af uddannelsen, gælder uafhængigt af reglerne.
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