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Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til reglerne i den bachelorstudieordning den
studerende er indskrevet på.
Fagmodulbeskrivelsen træder i kraft pr. 1. september 2022, og gælder for alle studerende. For studerende optaget før 1.
september 2022 – se eventuelle overgangsregler sidst i dokumentet.
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1. Om uddannelsen
1.1 Uddannelsens formål og kompetenceprofil - faglige og erhvervsrelevante
kompetencer
Formålet med fagmodulet er, at videreudvikle viden, færdigheder og kompetencer opnået på basisdelen,
med henblik på at den studerende:
•
•
•
•

opnår viden om de valgte fagmodulers discipliner, hovedtraditioner og genstandsfelter,
kan anvende de valgte fagmodulers væsentligste teorier og metoder,
forstår de valgte fagmodulers rolle i bacheloruddannelsens hovedområde, og kan reflektere over den.
kan begrunde og vælge relevante løsnings- og analysemodeller.

Formålet med fagmodulet i Erhvervsøkonomi - HA er:
• Den studerende kan - efter gennemførelse af denne faguddannelse - selvstændigt anvende aspekter af centrale
erhvervsøkonomiske teorier og metoder til analyse af virksomheder.
• Den studerende uddannes til en tværvidenskabelig tilgang til analyse af virksomhedsøkonomiske,
organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter og processer i det erhvervsøkonomiske felt. Den
tværvidenskabelige tilgang omfatter også samfundsøkonomiske, sociologiske og planlægningsmæssige
perspektiver.
• Den studerende vil have kendskab til projektstyringsteorier og metoder, og være i stand til at forklare og
analysere projektarbejde og projektledelse i virksomheder i både sociologisk og økonomisk perspektiv. Den
studerende skal kunne deltage i og tilrettelægge projektarbejde.
• Den studerende får igennem uddannelsen evne til at overskue komplekse erhvervsøkonomiske
problemstillinger, indsamle og bearbejde relevante informationer og i at udfærdige analyser og troværdige
konklusioner i forbindelse med erhvervsøkonomiske situationer, herunder i forbindelse med
projektsamfundet og projektorganisering i virksomheder og organisationer.
•
Under henvisning til Uddannelsesbekendtgørelsen §3 giver fagmodulet den studerende viden, færdigheder og
kompetencer inden for
Viden
• Viden om og indsigt i erhvervsøkonomiske tilgange til virksomhedsstudier, herunder relevante aspekter af
virksomhedens økonomi, virksomhedens organisation og virksomhedens afsætning
• Viden om teori og metode indenfor økonomi, organisation, afsætning, strategi og projektledelse
• Viden om og overblik over projektprocesser i sociologisk og erhvervsøkonomisk perspektiv
Færdigheder
• Færdighed i at udvikle og begrunde viden om virksomhedsprocesser i forhold til virksomhedernes
forretningsmæssige struktur, opgaver og ressourcer
• Færdighed i at udvikle og gennemføre virksomhedsanalyser med baggrund i et relevant felt af såvel kvalitative
som kvantitative samfundsvidenskabelige/erhvervsøkonomiske metoder
• Færdighed i at opbygge analyser, så de både forklarer den praktiske situation hvori den er relevant og hvori
løsning skal implementeres, og benytter relevante analytiske og teoretiske redskaber
• Færdighed i at fremsætte begrundede forslag til løsning af analyserede konkrete situationer
Kompetencer
• Kompetence til at kunne redegøre for de inddragne videnskabelige perspektiver, teorier og metoder, og disses
betydning for problemstillingen, analyseopstilling og det producerede svar
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• Kompetence til at kunne vurdere betingelser for at styre og udvikle forretningsmæssige aktivitet, og at kunne
formidle de påpegede problemstillinger på et akademisk grundlag og i en praktisk sammenhæng
• Kompetence til at gennemføre projektsamarbejde i organisationer og virksomheder.

1.2 Sprog
Fagmodulet udbydes på dansk - med enkelte uddannelseselementer på engelsk.
Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget.

1.3 Adgangskrav
Fremgår af universitetets hjemmeside.

1.4 Normering og varighed
Fagmodulet er samlet normeret til 70 ECTS.

1.5 Studienævn og censorkorps
Fagmodulet hører under Studienævn for Erhvervsøkonomi og Virksomhedsstudier
Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for Erhvervsøkonomi.

1.6 Hovedområdetilknytning
Uddannelsen hører under det Samfundsvidenskabelige hovedområde.

2. Uddannelsens forløb
2.1 Uddannelseselementer

1. semester
Fagmodul i Erhvervsøkonomi (HA)
Fagmodulet er normeret til 70 ECTS og består af følgende uddannelseselementer:
to projekter samt fagmodulkurserne 1-8.
Fagmodulprojekter:
• Fagmodulprojekt A i Erhvervsøkonomi - HA (15 ECTS)
• Fagmodulprojekt B i Erhvervsøkonomi - HA (15 ECTS)
Fagmodulkursus 1-8:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fagmodulkursus 1: Virksomhedens økonomi (5 ECTS)
Fagmodulkursus 2 Virksomhedens organisation (5 ECTS)
Fagmodulkursus 3: Virksomhedens marketing (5 ECTS)
Fagmodulkursus 4: Finansiering (5 ECTS)
Fagmodulkursus 5: Projektledelse (5 ECTS)
Fagmodulkursus 6: Strategi (5 ECTS)
Fagmodulkursus 7: Videregående samfundsvidenskabelig metode
Fagmodulkursus 8: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi (5 ECTS)
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Titel

Fagmodulprojekt A i Erhvervsøkonomi - HA

Oversættelse af titel

Subject module project A in Business Administration

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden:
Viden om virksomheder og aktiviteter der gør omfattende brug
af projektarbejdsformen.
• Viden om disse virksomheders organisation, ledelse og
aktiviteter, og deres eksterne relationer, for eksempel til
marked, kunder og brugere.
• Viden om det tværvidenskabelige problemorienterede
projektarbejdes metoder, redskaber og dynamikker.
• Færdigheder:
Færdighed i at udpege erhvervsmæssige eller organisatoriske
processer omkring projekter og projektledelse.
• Færdighed i at argumentere om den samfundsøkonomiske
betydning af projektarbejde og projektprocesser.
• Færdighed i at argumentere om den erhvervsøkonomiske
betydning af projektstrukturen og projektprocesser.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at formidle relevant viden om processer der
udspiller sig i forbindelse med projektarbejde, ledelse og
anvendelse af projektstruktur.
• Færdighed i ved hjælp af teorier og metode at kunne beskrive
og reflektere over den samfundsøkonomiske betydning af
projektarbejde og projektstruktur i virksomheder og
organisationer.
• Færdighed i at identificere, analysere og vurdere
problemstillinger inden for fagets fagtraditioner i et
tværvidenskabeligt perspektiv.
• Færdighed i at formidle, diskutere og vurdere egen og andres
faglige, akademiske undersøgelser.
• Færdighed i at give konstruktiv feedback på andre studerendes
arbejde og reflektere over feedback fra andre studerende.
• Kompetencer:
Kompetence til at teoretisere projektarbejde og styring.
• Kompetence til at vurdere projektstyring og processer i forhold
til samfundsmæssige eller forretningsmæssige mål.
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• Kompetence til at udvikle forslag til hensigtsmæssig
projektorganisering.
• Kompetence til at arbejde selvstændigt med et spekter af
problemstillinger der er relevante for projektgennemførelse –
erhvervsmæssigt eller videnskabeligt.
• Kompetence til at igangsætte, lede og afslutte projekter.
• Kompetence til at kunne indgå i et konstruktivt samarbejde i en
projektgruppe.
• Kompetence til at indgå selvstændigt og konstruktivt i et
forpligtende projektsamarbejde, i en projektgruppe, omkring et
fællesfagligt, tværvidenskabeligt og problemorienteret
projektforløb.
• Kompetence til at identificere egen læringsbehov og
strukturere egen læring.

Den studerende skal tilegne sig indsigt i samfundsøkonomisk analyse i
relation til aspekter af projektorganisering, idet der gennemføres et
empirisk eller teoretisk studium af projektbegrebet i relation til
virksomheder.
Overordnet indhold

Projektarbejdet afsluttes med udfærdigelse af en skriftlig projektrapport.
Det anbefales, at den studerende har gennemført eller samtidigt
gennemfører fagmodulkursus 2 og 5. Den primære undervisningsform
består af projektvejledning, hvor den enkelte projektgruppe mødes med
den tildelte vejleder efter individuelle aftaler, samt vejledning i klynger.

Undervisnings- og arbejdsform

Den primære undervisningsform består af projektvejledning, hvor den
enkelte projektgruppe mødes med den tildelte vejleder efter individuelle
aftaler, samt vejledning i klynger.
Projektvejledningen suppleres af et projektunderstøttende forløb. Det
projektunderstøttende forløb inkluderer følgende elementer: 1)
Gruppedannelse, 2) Problemfeltseminar og 3) Intern evaluering.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.

Prøveformer

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektrapport samt den vedlagte gruppebaserede
studieforløbsbeskrivelse. I prøven indgår individuelle oplæg
inden for et selvvalgt emne, der er relevant for problematikken
belyst i projektrapporten. Hvert individuelt oplæg inkl.
spørgsmål hertil har en varighed på op til 3 min. De individuelle
oplæg efterfølges af en samtale mellem de studerende og
bedømmerne med udgangspunkt i projektet.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for
projektrapportens faglige område og det projektunderstøttende
forløbs relevans og betydning for processen.
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Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af
projektrapport og den enkelte studerendes mundtlige
præstation.
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.
Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 110.400-151,200 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 110.400-151,200 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 110.400-151,200 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 144.000-204,000 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 144.000-204,000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Projektrapporten skal forsynes med et resumé på dansk eller
engelsk, der indgår i bedømmelsen samt en gruppebaseret
studieforløbsbeskrivelse
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern censor

Titel

Fagmodulprojekt B i Erhvervsøkonomi - HA

Oversættelse af titel

Subject module project B in Business Administration

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS
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• Viden:
Viden om og indsigt i videnskabelig analyse igennem et
empirisk eller teoretisk studium af virksomhedsprocesser og
aktiviteter.
• Viden om en videnskabelig og konkret relevant problemstilling
om virksomhedens afsætning, regnskab og/eller finansiering.
• Viden om situationer i den private, offentlige og tredje sektor.
• Viden om det tværvidenskabelige problemorienterede
projektarbejdes metoder, redskaber og dynamikker.
• Færdigheder:
Færdighed i at anvende teorier der understøtter studiet af
virksomhederne, og som er relevante i forhold til det praktiske
og teoretiske felt.
• Færdighed i velreflekterede analyser og metodisk forståelse, set
i forhold til problemstilling og problemfelt og fagligt perspektiv
for analysen.
• Færdighed i at gennemføre analyser af erhvervsøkonomiske
problemstillinger ved inddragelse af refleksion om afsætning,
regnskab og finansiering.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at identificere, analysere og vurdere
problemstillinger inden for fagets fagtraditioner i et
tværvidenskabeligt perspektiv.
• Færdighed i at formidle, diskutere og vurdere egen og andres
faglige, akademiske undersøgelser.
• Færdighed i at give konstruktiv feedback på andre studerendes
arbejde og reflektere over feedback fra andre studerende.
• Kompetencer:
Kompetence til at reflektere over de enkelte skridt i en analyse.
• Kompetence til at tage en produktiv og kritisk indfaldsvinkel til
erhvervsøkonomiens teori- og metodefelt.
• Kompetence til at identificere og formidle videnskabeligt og
praktisk relevante erhvervsøkonomiske problemstillinger om
afsætning, regnskab og finansiering ved hjælp af
erhvervsøkonomiske analysestrategier.
• Kompetence til at indgå selvstændigt og konstruktivt i et
forpligtende projektsamarbejde, i en projektgruppe, omkring et
fællesfagligt, tværvidenskabeligt og problemorienteret
projektforløb.
• Kompetence til at identificere egen læringsbehov og
strukturere egen læring.

Overordnet indhold

Den studerende skal tilegne sig indsigt i videnskabelig analyse indenfor
erhvervsøkonomi, idet der gennemføres et empirisk eller teoretisk
studium af virksomhedsprocesser og aktiviteter i relation til
problemstillinger der omfatter afsætning, regnskab og/eller finansiering.
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Projektarbejdet afsluttes med udfærdigelse af en skriftlig projektrapport.
Det anbefales, at den studerende har gennemført eller samtidigt
gennemfører fagmodulkursus 1, 3 og 4.

Undervisnings- og arbejdsform

Den primære undervisningsform består af projektvejledning, hvor den
enkelte projektgruppe mødes med den tildelte vejleder efter individuelle
aftaler, samt vejledning i klynger.
Projektvejledningen suppleres af et projektunderstøttende forløb. Det
projektunderstøttende forløb inkluderer følgende elementer: 1)
Gruppedannelse, 2) Problemfeltseminar og 3) Intern evaluering.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.
Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektrapport samt den vedlagte gruppebaserede
studieforløbsbeskrivelse. I prøven indgår individuelle oplæg
inden for et selvvalgt emne, der er relevant for problematikken
belyst i projektrapporten. Hvert individuelt oplæg inkl.
spørgsmål hertil har en varighed på op til 3 min. De individuelle
oplæg efterfølges af en samtale mellem de studerende og
bedømmerne med udgangspunkt i projektet.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for
projektrapportens faglige område og det projektunderstøttende
forløbs relevans og betydning for processen.
Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af
projektrapport og den enkelte studerendes mundtlige
præstation.
Prøveformer

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.
Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 110.400-151,200 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 110.400-151,200 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 110.400-151,200 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 144.000-204,000 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 144.000-204,000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Projektrapporten skal forsynes med et resumé på dansk eller
engelsk, der indgår i bedømmelsen samt en gruppebaseret
studieforløbsbeskrivelse
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Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern censor

Titel

Fagmodulkursus 1: Virksomhedens økonomi

Oversættelse af titel

Subject module course 1: Accounting

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
Viden om årsrapporter, deres retlige forankring, og
virksomhedsanalyser.
• Viden om elementerne i en årsrapport, herunder de anvendte
termer, teorier og modeller, og det retlige grundlag i
hovedtræk.
• Viden om andre eksterne og interne økonomiske informationer
om virksomheder.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden om bidrags- og fordelingsmetoderne.
• Viden om forskellige finansieringsformer.
• Viden om hovedregler og principper for indkomstskat og
moms.
• Viden om metoder til ekstern og intern analyse af
virksomheder ud fra regnskaber og andre datakilder.
• Færdigheder:
Færdighed i at gennemføre analyser på baggrund af
regnskabsinformationer og internt tilgængelig information.
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• Færdighed i at analysere en virksomheds rentabilitet og
likviditet på grundlag af et årsregnskab under anvendelse af
nøgletal.
• Færdighed i at foretage en risikoanalyse, både driftsmæssigt og
finansielt.
• Færdighed i at begrunde en virksomheds økonomiske
beslutninger ud fra både idegrundlag og eksterne og interne
datagrundlag, herunder årsrapport og interne økonomiske
rapporter (forretningsplaner, SWOT analyse).
• Færdighed i at beskrive og vurdere en virksomheds
økonomistyring.
• Færdighed i at beskrive en virksomheds forretningsmodel og
det potentielle løsningsindhold.
• Færdighed i at beskrive en virksomheds finansiering.
• Kompetencer:
Kompetence som professionel beslutningstager og bruger af
regnskaber og grundlæggende driftsøkonomiske metoder.
• Kompetence til at forestå en mindre virksomheds eller
afdelings registrerings- og regnskabsfunktion og kunne udpege
egnede regnskabsmodeller for en given virksomhed.
• Kompetence til at træffe beslutninger vedrørende daglig drift i
en mindre virksomhed eller afdeling.
• Kompetence til at diskutere relevansen af de anvendte
økonomiske teorier og metoder i en given sammenhæng.
• Kompetence til at anvende viden fra andre fag i økonomisk
sammenhæng.
• Kompetence til at indgå i ledelsesgruppen i en større
virksomhed eller afdeling.
• Kompetence til at træffe beslutninger i samarbejde med
personer med en økonomisk faglig baggrund.
• Kompetence til at foretage en kritisk analyse af regnskaber.

Internt og eksternt regnskab i lyset af selskabsformer.
Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset i virksomhedens økonomi introducerer den studerende til viden
om regnskabsmæssige forpligtelser og regnskabsbaseret analyse af
virksomheden, herunder dens forretningsgrundlag.

Kurset består af en kombination af undervisning og øvelser. I forbindelse
med øvelserne skal der udarbejdes øvelsesopgaver – individuelt eller i
grupper. Øvelsesopgaverne skal fremlægges for kursusunderviseren eller
en særlig øvelseslærer/instruktor. Øvelserne er at betragte som et tilbud
til den studerende, men studienævnet opfordre til deltagelse.

Prøveformer
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Prøveform
Individuel skriftlig stedprøve i opgave(r) stillet af
kursusansvarlig.
Stedprøvens varighed er 3 timer.
Tilladte hjælpemidler ved stedprøven: kursusmateriale og egne
noter

Bedømmelse: 7-trinsskala

Titel

Fagmodulkursus 2: Virksomhedens organisation

Oversættelse af titel

Subject module course 2: Organization Theory

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
Viden om klassiske, moderne, symbolske og postmoderne
teorier om organisationer.
• Viden om nyere teorier og perspektiver på organisationer –
herunder nyere procesperspektiver på organisationer.
• Viden om ontologiske og epistemologiske forskelle imellem
teorierne.
• Viden om dele af den til ovennævnte hørende akademiske
diskussion indenfor organisationsforskningen.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder:
Færdighed i identifikation og formulering af problemstillinger
inden for det organisationsteoretiske fagområde.
• Færdighed i at skelne imellem forskellige perspektiver på
organisationer.
• Færdighed i at formulere analysestrategier på det
organisationsteoretiske fagområde, der er velbegrundede i
hidtidig forskning, og de i forhold til problemstillingen
udvalgte teoriers og perspektivers ontologiske og
epistemologiske antagelser.
• Kompetencer:
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Kompetence til at skelne imellem forskellige
organisationsteoretiske traditioner og positioner på basis af det
læste
• Kompetence til selv at vælge tilgange til analyse af organisation
og ledelse af organisationer, der er velbegrundede
videnskabelige perspektiver.

Overordnet indhold

Kurset i organisation har til formål at introducere de studerende til
klassisk og moderne organisationsteori. Det indeholder dels en indføring
i klassisk og moderne organisationsteori dels en introduktion til udvalgte
perspektiver indenfor nyere moderne organisationsteori. Deltagerne skal
opnå kendskab til udvalgte dele af den akademiske diskussion inden for
organisationsforskningen. De studerende skal kunne redegøre for,
hvordan anvendelsen af forskellige organisations-og
videnskabsteoretiske perspektiver på organisationer leder til bestemte
typer af forskningsresultater og forståelser af organisationer. Et vigtigt
læringsmål er at de studerende bliver i stand til at skelne imellem
forskellige traditioner og positioner på basis af det læste for derved at
opnå forudsætninger for selv at vælge tilgange til analyse samt
organisation og ledelse af organisationer, der er velbegrundede i
diskussion af hidtidig forskning.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimum 19.200
antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 14 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Prøveformer

Censur: Ingen.

Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimum 19.200
antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala
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Censur: Ingen.

Titel

Fagmodulkursus 3: Virksomhedens marketing

Oversættelse af titel

Subject module course 3: Marketing Management

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
Viden om og refleksion over grundlæggende termer og
modeller i tænkning om marketing, som det præsenteres og
benyttes i fremtrædende videnskabelige fagtidsskrifter.
• Færdigheder:
Færdighed i at udpege, analysere, forklare og anvende
marketingteori i empiriske situationer beskrevet på baggrund
af konkrete forretningsmiljøer, med henblik på at vælge
imellem forskellige beslutningsmuligheder virksomheden står
overfor.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at formidle resultaterne på en overbevisende måde
i dagligdags sprogbrug.
• Kompetencer:
Kompetence til at forholde sig til komplekse
marketingbeslutninger ved at råde over og anvende relevant
teori i praksis.
• Kompetence til at identificere og analysere problemstillinger
inden for fagets fagtraditioner ved brug af marketingsteorier og
til at udarbejde kvalificerede anbefalinger.
• Kompetence til at kunne samarbejde med marketingprofessionelle og andre professionelle i erhvervsøkonomisk
aktivitet.
• Kompetence til at tage stilling til virksomhedens
udviklingsbehov.

Overordnet indhold

Marketingskurset giver den studerende grundlæggende viden om
marketing teori igennem fem årtier.
Fokus lægges på udviklingen i grundlæggende teoriudvikling, der har
kunnet findes i de vigtigste tidsskrifter.
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Følgende emner vil blive dækket:
Marketing som videnskab, konsument marketing (B2C), industriel
marketing (B2B), servicemarketing, makromarketing.

Undervisnings- og arbejdsform

Den studerende tilbydes at gennemføre øvelser i forlængelse af
forelæsningerne.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimum 19.200
antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: Ingen.

Title

Subject module course 4: Finance

Amended

1 September 2019

Teaching language

English

Type of activity

Mandatory course

ECTS-rating

5 ECTS

• Knowledge and understanding:
Knowledge and understanding of the company's considerations
in relation to long-term capital use and capital generation
• Knowledge and understanding of certain aspects of short-term
liquidity management.
Learning outcomes and assessment criteria

• Knowledge and understanding of key considerations
concerning the company's choice of capital structure, including
the differences between shareholders’ equity and debt.
• Knowledge and understanding of financial calculations.
• Knowledge and understanding of the valuation model and its
application when assessing a long-term investment and various
financial instruments.
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• Knowledge and understanding of parts of the portfolio theory
and its application in risk considerations.
• Knowledge and understanding of the cost of capital concept.
• Knowledge and understanding of the concept of arbitrage.
• Skills:
Skills in carrying out analyses of a company’s investments and
financing.
• Skills in performing a simple valuation and a critical
assessment of the assumptions.
• Skills in assessing relevant aspects of the company's choice of
capital structure.
• Competences:
The competence to apply new knowledge, understanding and
theories to problems relating to the company's financial
considerations.
• The competence to solve problems in an academically sound
manner.
• The competence to collect and interpret the data that is part of
the company's decision-making basis in connection to changes
to its real assets and issuance of financial assets
• The competence to assess specific business relationships.
• The competence to relate financing issues both to established
companies and entrepreneurial activity.
• The competence to undertake continued studies in the field of
finance.

Overall content

Within the perspective of the company’s finances, the student will work
with theory and methodology for analysing business models and
financing conditions, including the basic theory of financing and
research questions related to business development.
It is recommended that the student completes subject module course 1
before or concurrently with subject module course 4.

Type of exam
Individual written invigilated exam in a topic(s) given by the
lecturer.
The duration of the exam is 4 hours.
Type of exam

Permitted support and preparation materials for the exam:
Computer without internet access during the exam, pocket
calculator, course material and own notes.

Assessment: 7-point grading scale.
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Each semester the Board of Studies will choose the exam type if more
than one is listed.

Titel

Fagmodulkursus 5: Projektledelse

Oversættelse af titel

Subject module course 5: Project management

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
Viden om kollektivt projektarbejde som en almen og
videnskabeligt begrundet kompetence.
• Viden og overblik over teoretiske og analytiske perspektiver på
projektarbejde, projektledelse og projektstyring.
• Viden om sociale projektledelsesteorier og deres videnskabelige
baggrund.
• Færdigheder:
Færdighed i at håndtere konkrete instrumenter og integrere
færdigheder, der udvikles igennem projektarbejdet, herunder
videnskabeligt projektarbejde.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at argumentere om hvorledes projektkompetencer
er centrale i måden konkret organisering og ledelse udvikler sig
på.
• Færdighed i at analysere og formidle projektprocesser og deres
samfundsmæssige betydning.
• Kompetencer:
Kompetence til at anvende teori om projektkompetencer,
projektarbejde, projektledelse og projektstyring, ift. deres
konkrete betydning for samarbejde og processer i et projekt.
• Kompetence til at kunne udvikle kvalificerede forslag til
konkrete relevante projektprocesser.
• Kompetence til at kunne diskutere projektarbejdets
dimensioner ift. samfund og organisationer, herunder
videnskabeligt projektarbejde.
• Kompetence til at kunne indgå i et konstruktivt samarbejde i en
projektgruppe.

Overordnet indhold

Kurset introducerer til teori og analysemetode om projektledelse,
projektorganisering og projektorganiseringens samfundsmæssige
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betydning, mhp. at give de studerende et solidt abstrakt forhold til deres
egen praksis som projektudøvere.
Det anbefales, at den studerende har gennemført eller sideløbende
gennemfører fagmodulkursus 2.

Undervisnings- og arbejdsform

Som en del af undervisningen arbejdes der selvstændigt og
øvelsesbaseret med projektstyringsredskaber.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af et projektforslag
udarbejdet af gruppen.
Grupperne kan bestå af 2 til 5 studerende.
De studerende starter prøven med en kort præsentation,
hvorefter prøven foregår som en dialog
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Omfangskravene for det skriftlige produkt er som følger:

Prøveformer

For 2 studerende maksimum 19.200 antal tegn inkl.
mellemrum.
For 3 studerende maksimum 19.200 antal tegn inkl.
mellemrum.
For 4 studerende maksimum 19.200 antal tegn inkl.
mellemrum.
For 5 studerende maksimum 19.200 antal tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 eksaminander 30 minutter.
Ved 3 eksaminander 45 minutter.
Ved 4 eksaminander 60 minutter.
Ved 5 eksaminander 75 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af produkt(er) og den
mundtlige prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
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Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimum 19.200
antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: Ingen.

Titel

Fagmodulkursus 6: Strategi

Oversættelse af titel

Subject module course 6: Strategy

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
Viden om de strategiske teorier og skoler, som gør den
studerende i stand til at beskrive selv samme.
• Viden om videnskabelige perspektiver bag de forskellige
strategiske overvejelser som bidrager til, at de studerende kan
udpege disses betydning for de anvendte analysemetoder.
• Viden om positionsstrategier og relationer, som gør de
studerende i stand til at diskutere disse.
• Færdighed:
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

Færdighed i at analysere de strategiske temaer, der indkredses
af teorierne, i konkrete eksempler og situationer.
• Færdighed i at sammenligne strategiske analyser og deres
kvalitet.
• Færdighed i at formidle strategisk teori til stakeholders.
• Kompetence:
Kompetence til at teoretisere de strategiske refleksioner, som
praktikere benytter sig af.
• Kompetence til kritisk at kunne perspektivere konsekvenser af
at anvende forskellige strategiske fremgangsmåder.
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• Kompetence til at udvikle strategier og lave strategiske analyser
i forhold til udpegede problemfelter samt begrunde en valgt
strategi.

Overordnet indhold

Dette kursus introducerer vigtige koncepter fra strategi litteraturen, samt
en række analytiske værktøjer som hjælper de studerende til at opbygge
deres forretningsforståelse. Kurset bygger videre på de studerendes
viden fra andre kurser omkring virksomhedens funktioner, og relaterer
deres viden til spørgsmål omkring virksomhedens strategiske udvikling.
De studerende introduceres til hovedområder og nutidige diskussioner
inden for strategisk ledelse, såsom: perspektiver på strategi; de tre
niveauer af strategi: koncernstrategi, forretningsstrategi og
funktionsstrategi; generiske strategier og positionering på såvel koncern
som forretningsniveau; vigtigheden af ressourcer og kompetencer for
opbygningen af konkurrencedygtighed; sammenhængen mellem kultur,
organisation og strategi; samt international strategi.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af forelæsninger.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimum 14.400
antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 14 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: Ingen.

Titel

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående
samfundsvidenskabelig metode med 48-timers
eksamen

Oversættelse af titel

Advanced social science methodology course concluding in 48-hour
examination

Seneste ændring

01.09.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
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• Viden på et videregående niveau om metodepraksis inden for
den metodespecialisering kurset omhandler.
• Færdighed i at anvende den metodespecialisering kurset
omhandler på et videregående niveau.
• Kompetence til at reflektere over kursets metodespecialisering
ud fra videnskabelige vurderingskriterier.

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningsformen er tilpasset træning og øvelse i metoden og kan
består af bl.a. forelæsninger, øvelser og studenteroplæg.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 14.400 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala

Titel

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående
samfundvidenskabelig metodekursus med portfolio

Oversættelse af titel

Advanced social science methodology course concluding in portfolio

Seneste ændring

01.09.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden på et videregående niveau om metodepraksis inden for
den metodespecialisering kurset omhandler.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at anvende den metodespecialisering kurset
omhandler på et videregående niveau.
• Kompetence til at anvise metodiske løsninger ud fra de
præmisser kursets metodespecialisering fordrer
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• Kompetence til at reflektere over kursets metodespecialisering
ud fra videnskabelige vurderingskriterier.

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningsformen er tilpasset træning og øvelse i metoden og kan
består af bl.a. forelæsninger, øvelser og studenteroplæg.

Prøveform
Individuel portfolio bestående af skriftlige produkter og andre
typer produkter.
Portfolioen består af 2 til 4 produkter, som helt eller delvist
udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks. være
øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, feedback,
refleksion, skriftlige opgaver, wiki-bidrag, lydproduktioner og
visuelle produktioner. Udfærdigelsen af produkterne kan være
underlagt tidsbegrænsninger.

Prøveformer

Portfolioens skriftlige produkter skal samlet have et omfang på
12.000-31.200 tegn inkl. mellemrum..
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende
omfangskrav for de forskellige skriftlige produkter fastsættes
inden kursets begyndelse og offentliggøres på universitetets
hjemmeside.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Afleveringsdatoen offentliggøres på universitetets hjemmeside.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: 7-trinsskala

Titel

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående metodekursus
med portfolio og obligatoriske præsentationer

Oversættelse af titel

Advanced social science methodology course concluding in portfolio and
mandatory presentations

Seneste ændring

01.09.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus
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ECTS-normering

5 ECTS

• Viden på et videregående niveau om metodepraksis inden for
den metodespecialisering kurset omhandler.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at anvende den metodespecialisering kurset
omhandler på et videregående niveau.
• Kompetence til at anvise metodiske løsninger ud fra de
præmisser kursets metodespecialisering fordrer
• Kompetence til at reflektere over kursets metodespecialisering
ud fra videnskabelige vurderingskriterier.

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningsformen er tilpasset træning og øvelse i metoden og kan
består af bl.a. forelæsninger, øvelser og studenteroplæg.

De studerende skal afholde 2 præsentationer i løbet af kurset. De
studerende får feedback på præsentationerne. Det er en forudsætning for
at gå til eksamen, at den studerende har afholdt præsentationerne i
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen forbindelse med undervisningsforløbet. Hvis den studerende er
forhindret i at holde de mundtlige oplæg i første omgang, skal den
studerende holde de mundtlige oplæg senere i kursusforløbet for at
kunne deltage i eksamen.

Prøveform
Individuel portfolio bestående af skriftlige produkter og andre
typer produkter.
Portfolioen består af 2 til 4 produkter, som helt eller delvist
udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks. være
øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, feedback,
refleksion, skriftlige opgaver, wiki-bidrag, lydproduktioner og
visuelle produktioner. Udfærdigelsen af produkterne kan være
underlagt tidsbegrænsninger.

Prøveformer

Portfolioens skriftlige produkter skal samlet have et omfang på
12.000-31.200 tegn inkl. mellemrum..
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende
omfangskrav for de forskellige skriftlige produkter fastsættes
inden kursets begyndelse og offentliggøres på universitetets
hjemmeside.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Afleveringsdatoen offentliggøres på universitetets hjemmeside.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
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Bedømmelse: 7-trinsskala

Titel

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående
samfundsvidenskabelig metodekursus med skriftlig
eksamen

Oversættelse af titel

Advanced social science methodology course concluding in written
examination

Seneste ændring

01.09.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden på et videregående niveau om metodepraksis inden for
den metodespecialisering kurset omhandler.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at anvende den metodespecialisering kurset
omhandler på et videregående niveau.
• Kompetence til at anvise metodiske løsninger ud fra de
præmisser kursets metodespecialisering fordrer.
• Kompetence til at reflektere over kursets metodespecialisering
ud fra videnskabelige vurderingskriterier.

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningsformen er tilpasset træning og øvelse i metoden og kan
består af bl.a. forelæsninger, øvelser og studenteroplæg.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 19.200 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 21 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

24

Bedømmelse: 7-trinsskala

Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 19.200 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala

Titel

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående
samfundsvidensakbelig metodekursus med skriftlig
opgave samt mundtlig poster-eksamen

Oversættelse af titel

Advanced social science methodology course concluding in written
assignment plus poster examination

Seneste ændring

01.09.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden på et videregående niveau om metodepraksis inden for
den metodespecialisering kurset omhandler.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at anvende den metodespecialisering kurset
omhandler på et videregående niveau.
• Kompetence til at anvise metodiske løsninger ud fra de
præmisser kursets metodespecialisering fordrer.
• Kompetence til at reflektere over kursets metodespecialisering
ud fra videnskabelige vurderingskriterier.

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningsformen er tilpasset træning og øvelse i metoden og kan
består af bl.a. forelæsninger, øvelser og studenteroplæg.

Prøveformer
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Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af en bunden opgave (det
skriftlige produkt) samt en poster (størrelse: to A2-sider eller
tilsvarende) begge udarbejdet af gruppen.
De studerende starter prøven med en kort præsentation,
hvorefter prøven foregår som en samtale
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.
Det skriftlige produkt skal for:
- 2 studerende have et omfang på maksimalt 21.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på maksimalt 21.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på maksimalt 21.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på maksimalt 21.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på maksimalt 21.600 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 eksaminander 20 minutter.
Ved 3 eksaminander 30 minutter.
Ved 4 eksaminander 40 minutter.
Ved 5 eksaminander 50 minutter.
Ved 6 eksaminander 60 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af produkt(er) og den
mundtlige prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Titel

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående
samfundsvidenskabelig metodekursus med stedprøve

Oversættelse af titel

Advanced social science methodology course concluding in invigilated
examination

Seneste ændring

01.09.2019
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Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden på et videregående niveau om metodepraksis inden for
den metodespecialisering kurset omhandler.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at anvende den metodespecialisering kurset
omhandler på et videregående niveau.
• Kompetence til at anvise metodiske løsninger ud fra de
præmisser kursets metodespecialisering fordrer.
• Kompetence til at reflektere over kursets metodespecialisering
ud fra videnskabelige vurderingskriterier.

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningsformen er tilpasset træning og øvelse i metoden og kan
består af bl.a. forelæsninger, øvelser og studenteroplæg.

Prøveform
Individuel skriftlig stedprøve i opgave(r) stillet af
kursusansvarlig.

Prøveformer

Stedprøvens varighed er 4 timer.
Tilladte hjælpemidler ved stedprøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala

Titel

Fagmodulkursus 8: Samfundsvidenskabelig
Analysestrategi

Oversættelse af titel

Subject module course 8: Social Science Analysis Strategy

Seneste ændring

1. september 2022

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden om og kendskab til forskellige samfundsvidenskabelige
analysestrategier.
• Færdighed i at udarbejde analysestrategi.
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• Færdighed i at reflektere over videnskabelige
vurderingskriterier, herunder gennemførelsens kvalitet og
analysens struktur og transparens.
• Kompetence til at evaluere konsekvenserne af de analytiske
valg.

Overordnet indhold

Kurset indeholder først en introduktion til forskellige
samfundsvidenskabelige analysestrategier. Formålet er at belyse og give
indsigt i, hvordan man kommer fra problemstilling, valg af teori og
empiri til udarbejdelse af en stringent, systematisk og reflekteret
analysestrategi. Dernæst en diskussion af hvordan empirisk materiale
organiseres og systematiseres, med mulighed for at specialisere sig
indenfor forskellige analysestrategiske retninger.
Det anbefales at studerende tager kurset parallelt med bachelorprojektet.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af forelæsninger.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af en poster (AO 841 mm*
1189 mm) udarbejdet af gruppen.
Ved den mundtlige prøven tages der udgangspunkt i de
studerendes produkt(er) og et oplæg fra hver af de studerende
på maksimalt 5 min., hvorefter prøven foregår som dialog.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Grupperne kan bestå af 2 til 4 studerende.

Prøveformer

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 eksaminander 15 minutter.
Ved 3 eksaminander 20 minutter.
Ved 4 eksaminander 25 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Der gives en samlet bedømmelse af produkt(er) og den
mundtlig prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: alle
Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Censur: intern medbedømmer

Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimum 19.200
antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
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Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Censur: intern medbedømmer

2.2 Studiemæssige bindinger
2.3 Anbefalede faglige forudsætninger

3. Overgangsregler
3.1 Overgangsregler
Studerende der har fulgt, men ikke bestået, ”Fagmodulkursus 3: Marketing Classics, Theory and Evolution” i
studieordningen af 01.09.2017, skal i stedet gennemføre ”Fagmodulkursus 3: Virksomhedens marketing”.

4. Godkendelse
4.1 Godkendt af studienævnet
Studienævn for Erhvervsøkonomi og Virksomhedsstudier den 14. November 2021.
Censorformandskabet er orienteret om ændringer, inden studieordningen træder i kraft.

4.2 Godkendt af rektor
Godkendt af rektor Hanne Leth Andersen den 6. april 2022.
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