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Bachelor-uddannelsen i økonomi - 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 17.02.2009)
Bacheloruddannelsen i økonomi er en forskningsbaseret heltidsuddannelse, der kvalificerer den
studerende til optagelse på kandidatuddannelser i økonomi og til selvstændigt at varetage
erhvervsfunktioner på baggrund af kundskaber og metodiske færdigheder inden for fagområdet
økonomi.

1) Uddannelsens betegnelse og adgangskrav
Bacheloruddannelsen i økonomi giver ret til betegnelsen BSc i økonomi. Den engelsksprogede
betegnelse er BSc in Economics and Management.
Adgangen til bacheloruddannelsen i økonomi administreres ud fra bekendtgørelse om adgang
m.v. ved bachelor og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 362 af 20. maj 2005). Adgangskravet er en adgangsgivende eksamen, dvs. en
gymnasial uddannelse som studentereksamen (stx), højere handelseksamen (hhx), HTX, HF eller
lignende med B-niveau i matematik. Fra 2008 er adgangskravet A-niveau i matematik, A-niveau
i Dansk, B-niveau i Engelsk og B-niveau i Historie eller Samtidshistorie.
.

2) Uddannelsens normering
Uddannelsen er normeret til 180 ECTS-point svarende til 3 års fuldtidsstudier.

3) Faglig profil

3a) Uddannelsens formål
Bacheloruddannelsen i økonomi er en forskningsbaseret heltidsuddannelse på Århus Universitet,
der kvalificerer den studerende til selvstændigt at varetage erhvervsfunktioner på baggrund af
kundskaber og metodiske færdigheder inden for fagene driftsøkonomi (erhvervsøkonomi) og
nationaløkonomi (samfundsøkonomi).
Formålet med bachelor-uddannelsen i økonomi er at
1) indføre den studerende i erhvervs- og nationaløkonomi’s videnskabelige discipliner,
herunder erhvervsøkonomisk og nationaløkonomisk teori og metode, så den studerende
opnår en bred faglig viden og kunnen,
2) give den studerende den faglige viden og de teoretiske og metodiske kvalifikationer, så
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den studerende bliver i stand til selvstændigt at identificere, formulere og løse komplekse
samfunds- og erhvervsøkonomiske problemstillinger
3) give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til
optagelse på kandidatuddannelser herunder kandidatuddannelsen i økonomi

3b) Uddannelsens fag
Bacheloruddannelsen er et 3-årigt afrundet forløb, der består af en obligatorisk del og en valgfri
del. I bilag 1 findes en oversigt over fagene.
Obligatoriske fag/moduler er fælles for alle studerende. På den obligatoriske del af bacheloruddannelsen udbydes der undervisning inden for følgende to centrale fag:
erhvervsøkonomi (driftsøkonomi)
nationaløkonomi (samfundsøkonomi)
desuden undervises i IT, matematik og statistik og videnskabelig fremstilling
Undervisningsmæssigt vil emnernes indhold kunne belyses selvstændigt eller i sammenhæng.
Hvert emne dækkes af et eller flere fag/moduler. Hvert fag/modul, eller dele heraf, afsluttes med
en eksamen, der fagligt ligger inden for fagets indhold. - Et modul defineres som et fag eller en
kombination af flere fag.
De valgfrie fag/moduler giver mulighed for at tilrettelægge uddannelsen efter egne ønsker.
Det overordnede formål med bachelor-uddannelsen er at udbyde en bred og fagligt uddybende
uddannelse inden for økonomiske emner. Den studerende kan på baggrund af bacheloruddannelsen enten søge et job, kvalificere sig til deltagelse i supplerende uddannelser eller
fortsætte på kandidatuddannelser herunder kandidatuddannelsen i økonomi. Fagsammensætningen kan ske med henblik på ansættelse i den offentlige eller i den private sektor. Det er muligt
at vælge enten erhvervsøkonomiske eller nationaløkonomiske fag/moduler eller kombinere fag fra
erhvervs- og nationaløkonomiske emner samt hjælpedisciplinerne. Hjælpedisciplinerne kan
udbydes som selvstændige fag på det valgfrie år.
Særligt vedrørende valgfrie og obligatoriske fag på 4. semester. Her er følgende fag placeret:
International økonomi Regressionsanalyse
Afsætningsøkonomi
Mikroøkonomisk teori Repræsentative
Strategi
Matematik
–
undersøgelser
og
Dynamisk analyse.
analyse af kvalitative
data
Første række af fag er obligatoriske/fælles for alle studerende, medens der blandt de fire fag i anden
række skal vælges 3 ud af de 4 fag. Hver søjle i diagrammet udprøves/eksamineres fælles. Der
afholdes altså prøver efter undervisningens afslutning (ordinær sommer eksamen) i følgende
kombinationer:
- International økonomi
- Regressionsanalyse
- Afsætningsøkonomi
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-

Matematik – Dynamisk analyse
International økonomi+mikroøkonomisk teori (eksamen samme dag som for International
økonomi)
- Regressionsanalyse+Repræsentative undersøgelser og analyse af kvalitative data (eksamen
samme dag som for Regressionsanalyse)
- Afsætningsøkonomi+strategi (eksamen samme dag som for Afsætningsøkonomi)
Til hver prøve, der består af en obligatorisk del og en valgfri del, laves der to eksamensopgaver, én
prøve i den obligatoriske del og én prøve i begge fag. Der gives én karakter for hvert modul og
vægten for den givne karakter er antallet af ECTS.
De konstituerende fagelementer for uddannelsens generelle faglige kompetence og identitet og
andre obligatoriske fagelementer incl. bachelorprojektet udgør 125 ECTS. De obligatoriske
konstituerende fagelementer udgør 100 ECTS. Valgfag udgør 55 ECTS.
For en uddybning af regler om moduler, fagelementer og valgfag se afsnit 4 og fagenes
fagbeskrivelser.

3c) Faglige og erhvervsrelevante kompetencer
Som konsekvens af Bekendtgørelse nr. 338 om de videregående uddannelser af 6. maj 2004 § 67
stk 2 punkt 3c skal studieordningen ”indeholde … de kompetencer den studerende har efter
afsluttet uddannelse”.
Kompetencebeskrivelse
Kompetenceprofil
En økonomisk bachelor har forståelse for de centrale begreber, modeller og teorier inden for
fagene internt og eksternt regnskabsvæsen, organisationsteori, finansiering, afsætningsøkonomi,
mikroøkonomi og makroøkonomi, samt disse fags metode.
En økonomisk bachelor kan med baggrund i økonomisk teori og metode selv identificere,
formulere, og opstille løsningsforslag på samfunds- og erhvervsøkonomiske problemstillinger.
En økonomisk bachelor har på baggrund af sin uddannelse opnået viden og færdigheder, der
kvalificerer vedkommende til optagelse på en relevant kandidatuddannelse eller til at bestride
erhverv på bachelorniveau.
Bacheloruddannelsen giver altså de studerende en grundlæggende faglig kvalificering inden for
økonomi og skal ses i sammenhæng med den strategiske målsætning for institut for økonomi, som
bl.a. er: ”Instituttet skal udbyde BSc, MSc og ph.d. forskningsbaserede uddannelser i økonomi og
ledelse på et højt internationalt niveau. Instituttets uddannelser skal være førende i Danmark og
beskæftigelsen af såvel ph.d. kandidater som oecon- og erhvervsøkonomikandidater second to
none. Instituttets kandidater skal være internationalt konkurrencedygtige og kvalitetsmæssige på
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linie med kandidater fra de førende europæiske universiteter. Instituttets kandidater skal opnå højt
placerede og vellønnede stillinger. En del af Instituttets ph.d. kandidater skal endvidere opnå
ansættelse på de bedste universiteter i verden.”
Kompetencemål
Intellektuelle kompetencer
Bacheloruddannelsen i økonomi er en bred uddannelse i driftsøkonomi (erhvervsøkonomi)
og nationaløkonomi (samfundsøkonomi).
En økonomisk bachelor kan arbejde selvstændigt såvel individuelt som i samarbejde. Med
andre ord kan en økonomisk bachelor:
- arbejde målrettet, struktureret og på egen hånd sætte sig ind i nye problemstillinger
- tilegne sig viden på dansk og engelsk
- strukturere egen læring, og søge og bearbejde ny og væsentlig information på en
hensigtsmæssig måde, herunder at kunne reflektere over og evaluere en given
teoris og metodes anvendelighed i en aktuel situation og kunne tilegne sig og
inddrage nye relevante teorier og
- arbejde metodisk, selvstændigt og kritisk.

Faglige kompetencer
En økonomisk bachelor:
- Har kendskab til og forståelse for de centrale begreber, modeller og teorier inden
for fagene internt og eksternt regnskabsvæsen, organisationsteori, finansiering,
afsætningsøkonomi, mikroøkonomi og makroøkonomi, samt disse fags metode.
Kompetencerne i de enkelte fag og moduler beskrives i fagbeskrivelsernes formål,
sigte og indhold. Evalueringsbestemmelserne beskriver hvorledes det vurderes i
hvilken grad de studerende har erhvervet de beskrevne kompetencer.
- Kan selv identificere og formulere samfunds- og erhvervsøkonomiske
problemstillinger.
- Kan selv forstå, analysere og opstille løsningsforslag på grundlæggende samfundsog erhvervsøkonomiske problemstillinger med baggrund i relevant teori og
metode.
- Har en faglig sikkerhed og styrke til at stå ved løsningsforslag og til at
argumentere for dem, herunder en evne til at tage beslutninger gennem valg af et af
flere mulige løsningsforslag.
- Har en evne til umiddelbart at huske og genkalde centrale teorier og metoder inden
for uddannelsens fagområder.
- Har en evne til at formidle analyser og løsningsforslag under hensyntagen til
målgruppe.
- Har en grundlæggende forståelse for, hvad videnskabelighed er, samt en basal
evne til selv at kunne anvende forskellige videnskabelige metoder.
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Praksis kompetencer
En økonomisk bachelor er gennem øvelser, obligatoriske opgaver, eksamensopgaver og
bacheloropgave trænet i at anvende økonomisk teori og metode og:
- Kan både arbejde alene og indgå i fagligt samarbejde med andre om komplekse
økonomiske opgaver.
- Kan arbejde selvstændigt, hurtigt og under tidspres med afgrænsede økonomiske
opgaver.
- Kan arbejde målrettet, energisk og vedholdende også med mellemstore erhvervsog samfundsøkonomiske opgaver, som i omfang svarer til et bachelorprojekt.
- Har en forståelse for implementeringsproblemer og anvendelse af økonomisk teori
og metode i praksis.
- Kan opstille løsningsforslag og tage beslutninger.

4) Regler om moduler, fagelementer og valgfag
Fag og moduler beskrives i detaljer i fagbeskrivelser, der kan findes på Instituttets hjemmeside.
Fagbeskrivelserne opdateres og godkendes af Det Økonomiske Studienævn. Alle fag på 1. år af
studiet indgår i 1. årsprøven.
1. semester.
Introduktion til økonomi, IT og Statistik (obligatorisk modul)
Dansk titel
Introduktion til økonomi, IT og statistik
Engelsk titel
Introduction to Economics, Management, Information
technology and Statistics.
a) mål
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
b) indhold
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
c) omfang
10 ECTS
d) undervisnings- og arbejdsformer Er beskrevet i fagbeskrivelsen
e) tidsmæssig placering
1. semester
f) forudsætninger for deltagelse
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
Undervisning
Se skema
Mulige eksamensformer
Eksamensformen beskrives i fagbeskrivelsen
Bedømmelse: 7-trinsskala med intern bedømmelse
Obligatorisk konstituerende fagelement for uddannelsens
Bemærkninger
generelle faglige kompetence og identitet.
IT og statistik vægter 4 ECTS
Nationaløkonomi vægter 3 ECTS
Driftsøkonomi vægter 3 ECTS
Se fagbeskrivelsen for yderligere oplysninger
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Nationaløkonomi (obligatorisk modul)
Dansk titel
Nationaløkonomi
Engelsk titel
Principles of Economics
a) mål
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
b) indhold
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
c) omfang
10 ECTS
d) undervisnings- og arbejdsformer Er beskrevet i fagbeskrivelsen
e) tidsmæssig placering
1. semester
f) forudsætninger for deltagelse
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
Undervisning
Se skema
Mulige eksamensformer
Eksamensformen beskrives i fagbeskrivelsen
Bedømmelse: 7-trinsskala med intern bedømmelse
Obligatorisk konstituerende fagelement for uddannelsens
Bemærkninger
generelle faglige kompetence og identitet.
Se fagbeskrivelsen for yderligere oplysninger

Organisation (obligatorisk modul)
Dansk titel
Engelsk titel
a) mål
b) indhold
c) omfang
d) undervisnings- og arbejdsformer
e) tidsmæssig placering
f) forudsætninger for deltagelse
Undervisning
Mulige eksamensformer

Bemærkninger

Organisation
Organization
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
10 ECTS
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
1. semester
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
Se skema
Eksamensformen beskrives i fagbeskrivelsen
Bedømmelse: 7-trinsskala med intern bedømmelse
Obligatorisk konstituerende fagelement for uddannelsens
generelle faglige kompetence og identitet.
Se fagbeskrivelsen for yderligere oplysninger

2. semester
Mikroøkonomi, matematik og statistik (obligatorisk modul)
Dansk titel
Mikroøkonomi, Matematik og Statistik
Engelsk titel
Microeconomics, Mathematics and Statistics
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a) mål
b) indhold
c) omfang
d) undervisnings- og arbejdsformer
e) tidsmæssig placering
f) forudsætninger for deltagelse
Undervisning
Mulige eksamensformer

Bemærkninger

Er beskrevet i fagbeskrivelsen
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
20 ECTS
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
2. semester
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
Se skema
Eksamensformen beskrives i fagbeskrivelsen
Bedømmelse: 7-trinsskala med intern bedømmelse
Mikroøkonomi vægter 10 ECTS og er
obligatorisk konstituerende fagelement for uddannelsens
generelle faglige kompetence og identitet.
Matematik vægter 5 ECTS (obligatorisk fag)
Statistik vægter 5 ECTS (obligatorisk fag)
Se fagbeskrivelsen for yderligere oplysninger

Regnskabsvæsen (obligatorisk modul)
Dansk titel
Regnskabsvæsen
Engelsk titel
Accounting
a) mål
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
b) indhold
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
c) omfang
10 ECTS
d) undervisnings- og arbejdsformer Er beskrevet i fagbeskrivelsen
e) tidsmæssig placering
2. semester
f) forudsætninger for deltagelse
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
Undervisning
Se skema
Mulige eksamensformer
Eksamensformen beskrives i fagbeskrivelsen
Bedømmelse: 7-trinsskala med ekstern censur
Obligatorisk konstituerende fagelement for uddannelsens
Bemærkninger
generelle faglige kompetence og identitet.
Se fagbeskrivelsen for yderligere oplysninger

3. semester
Makroøkonomi, matematik og statistik (obligatorisk modul)
Dansk titel
Makroøkonomi, Matematik, Statistik
Engelsk titel
Macroeconomics, Mathematics nd Statistics
a) mål
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
b) indhold
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
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c) omfang
d) undervisnings- og arbejdsformer
e) tidsmæssig placering
f) forudsætninger for deltagelse
Undervisning
Mulige eksamensformer

Bemærkninger

20 ECTS
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
3. semester
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
Se skema
Eksamensformen beskrives i fagbeskrivelsen
Bedømmelse: 7-trinsskala med ekstern censur
Makroøkonomi vægter 10 ECTS og er
obligatorisk konstituerende fagelement for uddannelsens
generelle faglige kompetence og identitet.
Matematik vægter 5 ECTS (obligatorisk fag)
Statistik vægter 5 ECTS (obligatorisk fag)
Se fagbeskrivelsen for yderligere oplysninger

Finansiering og Investering (obligatorisk modul)
Dansk titel
Finansiering og Investering
Engelsk titel
Finance and Investment
a) mål
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
b) indhold
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
c) omfang
10 ECTS
d) undervisnings- og arbejdsformer Er beskrevet i fagbeskrivelsen
e) tidsmæssig placering
3. semester
f) forudsætninger for deltagelse
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
Undervisning
Se skema
Mulige eksamensformer
Eksamensformen beskrives i fagbeskrivelsen
Bedømmelse: 7-trinsskala med ekstern censur
Obligatorisk konstituerende fagelement for uddannelsens
Bemærkninger
generelle faglige kompetence og identitet.
Se fagbeskrivelsen for yderligere oplysninger

4. semester
International økonomi (obligatorisk modul)
Dansk titel
International økonomi
Engelsk titel
International economics
a) mål
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
b) indhold
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
c) omfang
5 ECTS
d) undervisnings- og arbejdsformer Er beskrevet i fagbeskrivelsen
e) tidsmæssig placering
4. semester
f) forudsætninger for deltagelse
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
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Undervisning
Mulige eksamensformer

Bemærkninger

Se skema
Eksamensformen beskrives i fagbeskrivelsen
Bedømmelse: 7-trinsskala med intern bedømmelse
Obligatorisk konstituerende fagelement for uddannelsens
generelle faglige kompetence og identitet.
Se fagbeskrivelsen for yderligere oplysninger

Afsætningsøkonomi (obligatorisk modul)
Dansk titel
Afsætningsøkonomi
Engelsk titel
Marketing Management
a) mål
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
b) indhold
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
c) omfang
5 ECTS
d) undervisnings- og arbejdsformer Er beskrevet i fagbeskrivelsen
e) tidsmæssig placering
4. semester
f) forudsætninger for deltagelse
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
Undervisning
Se skema
Mulige eksamensformer
Eksamensformen beskrives i fagbeskrivelsen
Bedømmelse: 7-trinsskala med intern bedømmelse
Obligatorisk konstituerende fagelement for uddannelsens
Bemærkninger
generelle faglige kompetence og identitet.
Se fagbeskrivelsen for yderligere oplysninger

Regressionsanalyse (obligatorisk modul)
Dansk titel
Regressionsanalyse
Engelsk titel
Regression analysis
a) mål
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
b) indhold
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
c) omfang
5 ECTS
d) undervisnings- og arbejdsformer Er beskrevet i fagbeskrivelsen
e) tidsmæssig placering
4. semester
f) forudsætninger for deltagelse
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
Undervisning
Se skema
Mulige eksamensformer
Eksamensformen beskrives i fagbeskrivelsen
Bedømmelse: 7-trinsskala med intern bedømmelse
Obligatorisk fag
Bemærkninger
Se fagbeskrivelsen for yderligere oplysninger
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4.-6. semester
Valgfrie fag/moduler
Dansk titel
Engelsk titel
a) mål
b) indhold
c) omfang
d) undervisnings- og arbejdsformer
e) tidsmæssig placering
f) forudsætninger for deltagelse
Undervisning
Mulige eksamensformer
Bemærkninger

Se fagbeskrivelse
Se fagbeskrivelse
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
5 eller 10 ECTS – se fagbeskrivelse
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
4., 5. og 6. semester
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
Se fagudbudsplan
Eksamensformen beskrives i fagbeskrivelserne
Bedømmelse: 7-trinsskala med intern bedømmelse
Se afsnit om udbud af valgfrie fag + fagudbudsplan +
fagbeskrivelserne for yderligere oplysninger

Bachelorprojekt incl. videnskabelig fremstilling (obligatorisk modul)
Dansk titel
Bachelorprojekt incl. videnskabelig fremstilling – titel på
bachelorprojektet anføres på eksamensbeviset.
Engelsk titel
Bachelor Thesis including Scientific Communication
a) mål
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
b) indhold
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
c) omfang
20 ECTS
d) undervisnings- og arbejdsformer Er beskrevet i fagbeskrivelsen
e) tidsmæssig placering
6. semester
f) forudsætninger for deltagelse
Er beskrevet i fagbeskrivelsen
Undervisning
Se fagudbudsplanen
Mulige eksamensformer
Hjemmeopgave (Bachelorprojekt) m.m. Eksamensformen
beskrives i fagbeskrivelsen
Bedømmelse: 7-trinsskala med ekstern censur
Bemærkninger
Obligatorisk konstituerende fagelement for uddannelsens
generelle faglige kompetence og identitet.
Se fagbeskrivelsen for yderligere oplysninger
Inden påbegyndelsen af undervisningen godkender Det Økonomiske Studienævnet endeligt fagbeskrivelserne.

5) Regler om skriftlige opgaver
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Bachelorprojektet
Bachelorprojektet har et omfang på 15 ECTS og er en skriftlig opgave, som fremlægges ved et
møde i en opgaverække (møder mellem lærer og studerende). Sammen med videnskabelig
fremstilling vægter bachelorprojektet 20 ECTS. Der gives altså en karakter, der vægter 20 ECTS.
Der vælges, i samarbejde med faglæreren, et emne for bachelorprojektet, som kan skrives af
grupper på op til 3 studerende, alternativt tildeler Studienævnet den studerende en faglærer. Hvis
opgaven skrives af 2 eller flere studerende, skal det fremgå, hvordan de enkelte har bidraget.
Opgavens omfang for enkelt-besvarelser er maksimalt 25 normalsider, mens gruppe-besvarelser
har et maksimalt omfang på 20 normalsider pr. forfatter. Opgaven afleveres til faglæreren medio
april. Den nøjagtige dato aftales med faglæreren eller rækkelederen. Der kan ikke efter aflevering
af opgaven indleveres rettelsesblade eller andet supplerende materiale.
For at få godkendt sin deltagelse i opgaverækken kræves, at den studerende deltager aktivt i
behandlingen af mindst 80% af opgaverne, forsvarer sin egen opgave og foretager mindst én
opponering på en anden opgave inden for rækken.
Godkendelsen foretages af Studienævnet efter indstilling fra faglærer/rækkeleder.
Bachelorprojektet bedømmes med ekstern censur.
I i bachelorprojektet afspejler den faglige bedømmelse den sproglige klarhed og sikkerhed, hvormed den faglige substans fremstilles. I bachelorprojektet skal den sproglige klarhed og sikkerhed
i grelle/meget strålende tilfælde tillægges en direkte selvstændig betydning for bedømmelsen.
Til bachelorprojektet udarbejdes et mindre resume på engelsk - (eller et andet hovedsprog efter
aftale med faglærer). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af det skriftlige arbejde. Omfanget af
resumeet skal være på 1/2 - 3/4 side.
Såfremt bachelorprojektet er karakterbedømt til -3 eller 00, skal den studerende indstille sig til
omprøven eller aflevere en ny opgave det næste eller et af de følgende efterår. Såfremt den studerende vælger at aflevere opgaven til omprøven, bortfalder kravet om deltagelse i 80% af møderne
i den nye række, forudsat deltagelse oprindeligt blev godkendt.
Omprøven består i udarbejdelse af en ny opgave inden for samme række (som hovedregel med
samme litteraturgrundlag) som den oprindelige opgave. (Den studerende kan dog søge
dispensation om at skrive inden for et andet opgaveemne og evt. med en anden faglærer). Ved
omprøven afleveres bachelorprojektet medio august.

6) Regler om merit m.m.
Det Økonomiske Studienævn kan godkende, at gennemførte studieaktiviteter ved andre - såvel
danske som udenlandske videregående uddannelsesinstitutioner - træder i stedet for
studieaktiviteter på bacheloruddannelsen. Desuden kan Studienævnet godkende, at
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studieaktiviteter ved andre uddannelser på Aarhus Universitet eller ved andre danske eller
udenlandske videregående uddannelser kan indgå i det valgfrie 3. studieår på bacheloruddannelsen. Bachelorprojektet kan ikke meritoverføres.
For alle typer studieaktiviteter gælder følgende regler jf. eksamensbekendtgørelsens § 35 ”Har et
universitet godkendt, at et gennemført/bestået/godkendt fagelement m.v. fra en dansk eller
udenlandsk videregående uddannelsesinstitution meritoverføres, skal bedømmelsen overføres som
Bestået/Godkendt. Hvis det pågældende fagelement m.v. bedømmes efter 7-trinsskalaen ved
begge uddannelsesinstitutioner, skal bedømmelsen overføres med karakterer. De involverede
institutioner kan aftale andet”.

7) Regler om praktik
Studienævnet kan efter ansøgning give tilladelse til at studerende får merit for praktikophold.

8) Regler om projektorienterede forløb
Studienævnet kan efter ansøgning give tilladelse til at studerende får merit for projektorienterede
forløb.

9) Regler for afslutning af uddannelsen
Ingen.

10) Krav om læsning af tekster på fremmedsprog m.m.
Pensum i fagene kan bestå af tekster på dansk og engelsk. Studienævnet kan give tilladelse til
anvendelse af tekster på andre fremmedesprog. Der kræves kendskab til engelsk svarende til det
niveau, der opnås på adgangsgivende eksaminer.

Overgangsregler og overgangsordning mellem den nuværende bacheloruddannelse (2001ordning) og den ny bacheloruddannelse (2005-ordning).
1) Studerende, der optages på bacheloruddannelsen pr 1.9.2005 eller senere, optages på 2005studieordningen.
2) Studerende, der er optaget på bacheloruddannelsen før 1.9.2005, færdiggør deres
bacheloruddannelse efter 2001-studieordningen.
3) Studerende, der er optaget på bacheloruddannelsen på 2001-studieordningen skal have bestået
12

1. år senest den 31. august 2006 og 2. år senest den 31. august 2007. Undervisningen i fagene på
1. år efter 2001-studieordningen ophører sommeren 2005; undervisningen i fagene på 2. år efter
2001-studieordningen ophører sommeren 2006, og undervisningen i fagene på 3. år efter 2001studieordningen kan ophøre sommeren 2007. Bachelorprojekter skal afleveres inden den 31.
august 2009.
4) Studerende, der er optaget på bacheloruddannelsen på 2001-studieordningen og ikke har
færdiggjort deres bacheloruddannelse pr. 31. august 2009, overføres herefter til 2005studieordningen med revision efter en konkret faglig vurdering.
5) Studerende, der er optaget på bacheloruddannelsen på 2001-studieordningen kan efter skriftlig
ansøgning overføres til 2005-studieordningen med revision efter en konkret faglig vurdering.

Øvrige bestemmelser og uddybning til studieordningen

Obligatoriske opgaver
I en række fagmoduler skal der godkendes en eller flere obligatoriske opgaver, for at den
studerende kan tilmelde sig eksamen i faget. Antallet af og formen for de obligatoriske opgaver
vil fremgå af fagbeskrivelsen for fagmodulet. Det nødvendige antal godkendte obligatoriske
opgaver skal opnås under ét undervisningsforløb.

Beståelseskrav til fag på 1. og 2. semester (= 1. årsprøve)
Alle fag på 1. år af studiet indgår i 1. årsprøven. Der indgår altså følgende fag i 1. årsprøven:
Fag: Introduktion til økonomi, It og statistik – 10 ECTS
Fag: Nationaløkonomi – 10 ECTS
Fag: Oganisationsteori – 10 ECTS
Fag: Mikroøkonomi, Matematik og Statistik - 20 ECTS
Fag: Regnskabsvæsen – 10 ECTS
1. årsprøven indeholder to krav: et aktivitetskrav og et beståelseskrav.
Aktivitetskravet - jf. eksamensbekendtgørelsens §22 foreskriver at:
”Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne
fortsætte uddannelsen, deltage i de prøver, der ifølge studieordningen er en del af
førsteårsprøven”
Beståelseskravet jf. eksamensbekendtgørelsens §23 foreskriver følgende:
“Prøverne efter første studieår […] skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter
studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. ... Har den studerende ikke bestået
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prøverne ... bortfalder adgangen til et nyt eksamensforsøg...”. Det betyder, at 1. årsprøven skal
være bestået inden udgangen af 4. semester efter studiestart. 1. årsprøven er bestået, hvis et vejet
(efter ECTS) gennemsnit af de karakterer, man opnår i de fire fag/moduler, er mindst 2,0 uden
oprunding. Bedømmelsen -3 kan ikke indgå.

Erhvervelse af karakterer på bachelor-uddannelsen
Der beregnes én samlet karakter (afrundet til 1 decimal) for bachelor-uddannelsen. Denne karakter
er et vejet gennemsnit af alle karaktererne på bachlor-uddannelsens fag/moduler. De respektive
ECTS vægte bestemmer vægtningen. Dette gennemsnit påføres eksamensbeviset sammen med
karaktererne givet i de enkelte fag/moduler.
Ved karakterbedømmelser anvendes 7-trinsskalaen.
I fagene: Regnskabsvæsen (10 ECTS), Investering og finansiering (10 ECTS), Makroøkonomi,
matematik og statistik (20 ECTS) og bachelorprojektet incl. videnskabelig fremstilling (20 ECTS)
bedømmes prøverne med ekstern censur, mens resten af prøverne bedømmes internt eller evt.
eksternt.
For at bestå bachelor-uddannelsen i økonomi kræves følgende:
1) Bachelor-uddannelsens første 2 år anses som værende en kombination af prøver, der skal
bestås samlet. Gennemsnittet af de karakterer, der indgår i prøven skal være mindst 2,0
uden oprunding, og der skal i alle prøver være opnået mindst 00.
Opnås karakteren -3 ved en eller flere delprøver, skal den studerende indstille sig til og
deltage i omprøver, indtil en karakter på mindst 00 er opnået (i alt højst 3 eksamensforsøg).
Opnås karakteren 00 ved en eller flere delprøver, kan den studerende indstille sig til og
deltage i omprøver, indtil en karakter på mindst 02 er opnået (dog højst 3 eksamensforsøg).
Opnås karakteren 02 eller derover i en eksamen eller prøve kan eksamen ikke tages om.
2) At der i prøver og i bachelorprojektet er opnået karakteren 02 eller derover i hver enkelt
prøve og bachelorprojektet. Opnås karakteren 02 eller derover i en prøve kan eksamen ikke
tages om.
3) At eventuelle prøver, der bedømmes bestået/ikke bestået, er bestået.
4) For at bestå bachelor-uddannelsen kræves et gennemsnit på mindst 2.0 (uden oprunding).
Har den studerende bestået hele bachelor-uddannelsen, kan ingen eksaminer tages om,
heller ikke eksaminer, hvor karakteren 00 er opnået.
14

Beregning af gennemsnit
Der beregnes et selvstændigt gennemsnit for hhv. det første år (første-års gennemsnittet), de
første to år (to-års gennemsnittet) og for hele bachelor-uddannelsen. Gennemsnittet for hele
bacheloruddannelsen vil fremgå af eksamensbeviset.
Ved beregning af karaktergennemsnit indgår alle fag bedømt med karakter. Ved beregning af
karaktergennemsnit vægter fagene svarende til deres ECTS andel af de karakterbedømte fag. Alle
gennemsnit angives med 1 decimal.

Eksamenssproget
I henhold til eksamensbekendtgørelsens § 5 aflægges prøverne på dansk, medmindre tilfældene i
eksamensbekendtgørelsens § 5, stk. 1-3, finder anvendelse.

Ordinær eksamen, omeksamen og sygeeksamen
Hvis der er tilmelding til et undervisningsforløb som har tilknyttet en eller flere prøver, vil
tilmeldingen til undervisningen medføre tilmelding til prøve jf. Eksamensbekendtgørelsens § 27
stk. 1. Det er den studerendes pligt at kontrollere, at tilmeldinger til prøver er korrekte. Kontrol af
egne tilmeldinger sker via Studerendes selvbetjening senest umiddelbart før afmeldingsfristens
udløb.
Det Økonomiske Studienævn fastlægger placeringen af de ordinære eksaminer samt placeringen
af omeksamen og sygeeksamen indenfor de givne terminer. Det er en forudsætning for at kunne
indstille sig til omprøven, at man har anvendt mindst et forsøg ved den ordinære eksamen.
De ordinære eksaminer foregår for fag undervist i efterårssemesteret ved vintereksamen i
december/januar med reeksamen i februar måned, mens de ordinære eksaminer for fag undervist i
forårssemesteret foregår ved sommereksamen i maj/juni med reeksamen i august måned.
Studerende, der ikke består en given ordinær eksamen, dvs. ikke framelder sig eksamen, men
enten dumper eller udebliver fx pga. sygdom, vil automatisk blive tilmeldt til den umiddelbart
følgende reeksamen.

Bachelor-uddannelsens valgfrie del
Udover de obligatoriske dele kan der på 4., 5. og 6. semester vælges valgfrie fag med enten 5 eller
10 ECTS point. Normalt bør der erhverves i alt 30 ECTS hvert semester i obligatoriske og/eller
valgfri fag.
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Alle aktiviteter udbudt af Det Økonomiske Studienævn bliver karakterbedømt og tildeles ECTS
point. Aktiviteter, der ikke er udbudt af Det Økonomiske Studienævn, vil kunne meritoverføres
efter reglerne i denne studieordning.
Maksimalt 30 ECTS af den valgfrie del kan bestå af fag udbudt af andre end Det Økonomiske
Studienævn.

Undervisningsaktiviteter
Et fag på den valgfrie del har normalt vægten 5 eller 10 ECTS.

Kandidatfag før afslutning af bachelor-uddannelsen
Der er mulighed for (efter skriftlig begrundet ansøgning til Det Økonomiske Studienævn) at få
dispensation til at blive midlertidig indskrevet på kandidatuddannelsen og dermed tage fag fra
kandidatuddannelsen, inden bacheloruddannelsen er afsluttet. Dispensation gives efter gældende
regler og vil kun gælde for den eksamenstermin, dispensationen omfatter. Se også Aarhus
Universitets regler om optagelse på kandidatuddannelser på www.au.dk/regler.

Kandidatfag som en del af bachelor-uddannelsen
Det Økonomiske Studienævn kan bestemme, at visse fag kan indgå på både bacheloruddannelsen
og kandidatuddannelsen. Ved kandidatfag skal den studerende have fulgt de fag, som måtte være
en forudsætning for kandidatfaget og opnået en karakter på mindst 02. I denne sammenhæng skal
et fag opfattes som værende en forudsætning for et andet fag, såfremt det første fag er nævnt
eksplicit under rubrikken “Required courses” i fagbeskrivelsen for det andet fag eller er et
obligatorisk fag på bacheloruddannelsen.

Dispensationer
Studienævnet kan efter skriftlig ansøgning – og når det er begrundet i usædvanlige forhold dispensere fra regler i denne studieordning. Studienævnet kan dog ikke dispensere fra regler, der
er fastlagt i overordnede bestemmelser som love, anordninger og bekendtgørelser eller for
selvstændige bestemmelser (se § 67 stk 5 i uddannelsesbekendtgørelsen nr. 338 af 6. maj 2004.)

Lovgrundlag og ikrafttræden
Studieordningen er udarbejdet af Det Økonomiske Studienævn og har hjemmel i Bekendtgørelse
om bachelor og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) nr. 338 af
6. maj 2004, suppleret med bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser
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(eksamensbekendtgørelsen) nr. 867 af 19. august 2004. Studieordningen er gældende for
studerende, der påbegynder uddannelsen den 1. september 2005 eller senere. Studerende, der har
påbegyndt uddannelsen før 1. september 2005, er omfattet af bestemmelserne i afsnittet om
overgangsregler.
Denne studieordning er vedtaget af Det Økonomiske Studienævn den 31.05.2005 og træder i kraft
den 01.09.2005. Godkendt af dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i brev af 5. jan.
2006.
Mindre revisioner foretaget og godkendt af Det Økonomiske Studienævn den 8. maj 2008, og
godkendt af dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet den 6. august 2008.
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