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Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision. 
.  
 
 Bilaget er gældende for studerende optaget fra den 1. september 2015.  
 
 
Det anbefales også at læse såvel studieordning som tilhørende bekendtgørelser i deres fulde ordlyd. 
 

 
Bilaget er godkendt den 13. januar 2015 af Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding og den 23. januar 
2015 af Dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. 
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1 Retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i Revision  
 

1.1. Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 
Ansøgere, der har bestået bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA fra Syddansk Universitet har ret til 
optagelse på kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. i direkte forlængelse af den afsluttede 
bacheloruddannelse. 
 
Fra 1.feb. 2016 er der ikke retskrav på cand.merc.aud.  
 

2 Direkte adgang til optagelse på kandidatuddannelsen i Revision 
2.1. Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 
Ansøgere, der har bestået bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA, har adgang til optagelse på 
kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. 

2.2. Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) i Regnskab og økonomistyring (HD-R) 
og Finansiering(HD-F)  
 Ansøgere med en bestået erhvervsøkonomisk diplomuddannelse med speciale i regnskab og 
økonomistyring, HD(R) eller i finansiering HD(F) har adgang til optagelse på cand.merc.aud., på betingelse 
af, at de inden for en i studieordningen fastsat tidsfrist består erhvervsøkonomiske fag og hertil knyttede 
redskabsfag, som til sammen har et omfang på mindst 20 ECTS point. 
 
De supplerende erhvervsøkonomiske fag skal alle være bestået inden den studerende kan eksamineres i 
studiets valgfag. Studienævnet for Erhvervsøkonomi i Kolding, henholdsvis Studienævn for 
Erhvervsøkonomi i Odense vil i helt særlige tilfælde kunne dispensere fra denne regel. 
 
Modeller for erhvervsøkonomiske fag og tilknyttede metodefag på Syddansk Universitet: 
 
Model 1 (HD-R og HD-F) (Udbydes i Kolding): 
 
For studerende med bestået HD-R og HD-F skal der samlet suppleres med 20 ECTS, der fagligt skal 
sammensættes under hensyn til ansøgerens aktuelle HD baggrund, jf. nedenfor: 
 
 

A. HD-R: 
Der skal som minimum indgå 5 ECTS Organisation, 5 ECTS Finansiering og 5 ECTS 
Videnskabsteori. De resterende 5 ECTS-point skal have et indhold, der er med til at sikre en 
erhvervsøkonomisk bredde.  
 

B. HD-F: 
Der skal suppleres med 5 ECTS Internt regnskab, 5 ECTS Eksternt regnskab, 5 ECTS Organisation 
og 5 ECTS Videnskabsteori. 
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Model 2 HD-R (Udbydes i Odense): 
-  Finansiering, 10 ECTS 
-  Strategi og Organisation, 10 ECTS 
 
Eller: 
-  Finansiering, 10 ECTS 
-  Marketing, 10 ECTS 
 
Eller: 
-  Finansiering, 10 ECTS 
-  Valgfag udbudt inden for Marketing eller Organisation, ialt 10 ECTS 
 
Model 2 HD-F (udbydes i Odense): 
-  Regnskab, 10 ECTS 
-  Strategi og Organisation, 10 ECTS 
 
Eller: 
-  Regnskab, 10 ECTS 
-  Marketing, 10 ECTS 
 
Eller: 
-  Regnskab, 10 ECTS 
-  Valgfag udbudt inden for Marketing eller Organisation, ialt 10 ECTS 
 
 
Fagene kan evt. erstattes af tilsvarende fag på HD uddannelsen. Ansøgning herom sendes til Studienævn for 
Erhvervsøkonomi i Kolding henholdsvis Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense. 
 
Der henvises i øvrigt til fagbeskrivelserne for de enkelte fag på uddannelsessiderne under www.sdu.dk. 
 
De erhvervsøkonomiske suppleringsfag skal følges på den campus, hvor den studerende er indskrevet. Ved 
usædvanlige forhold kan ansøges om at følge de erhvervsøkonomiske suppleringsfag på den anden campus. 
Ansøgning skal da sendes til studienævnet på den campus, hvor man er indskrevet. 

2.3. Bachelor i økonomi, BSc oecon. udbudt ved SDU 
 
Ansøgere, der har bestået bacheloruddannelsen i økonomi, BSc. oecon, hvor de erhvervsøkonomiske fag 
udgør mindst 75 ECTS, jf. specificeret i afsnit 2.5., har adgang til optagelse på cand.merc.aud. Den 
erhvervsøkonomiske BSc. oecon. linje på SDU opfylder nævnte krav. 
 

2.4. Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura, HA(jur.)  
Ansøgere, der har bestået bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura, HA(jur.) med indhold af 
fagområderne organisation og finansiering (begge fagområder), har adgang til optagelse på cand.merc.aud. 
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2.5. Øvrige uddannelser med direkte adgang 
 
Forudsætningen for optagelse på kandidatuddannelsen i revision er, at den studerende besidder viden, 
kundskaber og færdigheder svarende til dem, der erhverves gennem uddannelsen til den almene 
erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse (HA), og når de erhvervsøkonomiske fag mindst udgør 75 ECTS-
point. 
 
Desuden skal ansøgeren kunne dokumentere de af det Samfundsvidenskabelige Fakultet fastsatte sprogkrav. 
 
Ansøgere, der har afsluttet en bachelor uddannelse i erhvervsøkonomi fra et universitet har adgang til 
kandidatuddannelsen i revision. Adgang kan i nogle tilfælde være betinget af krav om specifikke fag eller 
eksamener. 
 
Derudover kan ansøgere med en professionsbachelor uddannelse have adgang betinget af specifikke krav er 
opfyldt. 
 
De aktuelle bachelor- og professionsbachelor uddannelser, der giver adgang, eventuelt betinget af krav om 
supplerende fag, kurser eller prøver fremgår af nedenstående afsnit 3 (indirekte adgang). 
 
 
For, at den adgangsgivende uddannelse kan vurderes til at give faglige kvalifikationer, der kan sidestilles 
med den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse, skal den indeholde mindst 75 ECTS med en vis bredde 
og dybde indenfor det erhvervsøkonomiske fagområde.  
 
Det betyder, at der mindst skal indgå følgende fagområder med følgende omfang i ECTS: 
 
 1) Mikroøkonomi/virksomhedsøkonomi, 5 ECTS 
 2) Regnskab (både internt og eksternt regnskab) og finansiering, 15 ECTS 
 3) Statistik og anden kvantitativ metode, 10 ECTS 
 4) Organisation, 5 ECTS  
 5) Videnskabsteori og metode, 5 ECTS 
 6) Erhvervsjura, 5 ECTS 
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3 Indirekte adgang til optagelse på kandidatuddannelsen i Revision  
Indirekte adgang til optagelse har personer med:  
 

• en universitær bacheloruddannelse, der indeholder mindst 75 ECTS indenfor det 
erhvervsøkonomiske område, som ikke som standard indeholder de krævede fagområder i 
tilstrækkeligt omfang, men som enten via valgfag eller ved supplering eller aflæggelse af 
supplerende prøver efter optagelse/ i forbindelse med studiestart kan opnå et erhvervsøkonomisk 
indhold af en tilstrækkelig bredde og dybde som defineret under 2.5.  
 

• en professionsbacheloruddannelse, der indeholder mindst 75 ECTS indenfor det 
erhvervsøkonomiske område, som ud fra en faglig vurdering enten direkte eller via valgfag eller ved 
supplering eller aflæggelse af supplerende prøver efter optagelse / i forbindelse med studiestart kan 
opnå et erhvervsøkonomisk indhold af en tilstrækkelig bredde og dybde som defineret under pkt. 2.5.  
 
 

Nedenstående bacheloruddannelser er således adgangsgivende til cand.merc.aud. under forudsætning af, at 
specifikke fagområder er indeholdt i uddannelsen i et givet omfang. Er der påført specifikke faglige 
forudsætninger for en given bacheloruddannelse, kan disse være opfyldt som valgfag /valgfagsmoduler på 
den givne bacheloruddannelse.  
 
Er dette ikke muligt, vil forudsætningen for adgang til cand.merc.aud. skulle opfyldes som supplerende 
aktivitet efter optagelse eller ved at bestå en prøve i det krævede element i forbindelse med studiestarten. 
Den supplerende aktivitet skal da gennemføres samtidigt med 1.sem på cand.merc. aud. uddannelsen. Der er 
ikke garanti for, at det på alle tidspunkter for studiestart vil være muligt at følge supplerende 
uddannelsesaktivitet eller aflægge supplerende prøve indenfor de krævede fagelementer. 
 
Studienævnet har fastsat følgende model for supplerende aktivitet efter optagelse: 
 
Der må suppleres med max. 2 fagområder efter optagelse, dog må et eventuelt fagområde, der tilbydes som 
prøve i forbindelse med studiestarten medregnes udover de 2 fagområder, dog max 15 ECTS i samlet 
supplering. 
 
Den supplerende aktivitet, der kan følges efter studiestart, må af faglige grunde ikke inkludere fagområderne 
finansiering og regnskab. Det vil sige, at de fastsatte krav omkring finansiering og regnskab skal være 
opfyldt før studiestart. I den udstrækning, universitetet måtte udbyde det, kan supplerende prøver indenfor 
finansiering og regnskab dog følges efter optagelse, hvis prøverne er bestået inden studiestart.  
 
I en overgangsperiode fra 1.september 2014 til 31.august 2016 kan den supplerende aktivitet tillige opfyldes 
ved enkeltfag, den studerende kan følge efter afsluttet bacheloruddannelse med henblik på at opfylde 
adgangskravene ved en efterfølgende optagelse på uddannelsen. 
 

3.1 Indirekte adgang med en bacheloruddannelse fra Syddansk Universitet 
De konkrete forudsætninger omkring eventuelle supplerende aktiviteter er vurderet ud fra de gældende 
studieordninger på Syddansk Universitet.  

. 
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3.1.1. Bachelor of Science (BSc) in International Business Administration and Modern Languages 
(BA.int) – udbydes i Sønderborg/Flensborg 
Uddannelsen er adgangsgivende under forudsætning af, at følgende fagindhold indgår: 

- Finansiering, 5 ECTS (udover uddannelsens fag ”Investment and Finance”. Ikke et krav for årgang 
studiestart 2011). 
 

3.2 Indirekte adgang med en bacheloruddannelse fra en anden institution end 
Syddansk Universitet 
Nedenstående uddannelser er vurderet på tidspunktet for studieordningens godkendelse. De konkrete 
forudsætninger omkring eventuelle supplerende aktiviteter er vurderet ud fra de gældende studieordninger 

3.2.2. Professionsbacheloruddannelse i Finans 
Uddannelsen er fra og med studieordningen gældende fra september 2013 adgangsgivende under 
forudsætning af, at følgende fag er indgået i uddannelsen  

- Brancheretning i økonomistyring 
- Videregående statistik, 5 ECTS 
- Yderligere metode til dataanalyse, 5 ECTS. Kan bl.a. opfyldes gennem valgfag svarende til faget 

”kvantitative analyser” på 4. semester på bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi. 
- Finansiering, 5 ECTS. Kan bl.a. opfylde gennem valgfag svarende til 5 ECTS faget i Finansiering 

udbudt som EØ suppleringsfag for ansøgere med HD-R baggrund (kan evt. tages efter optagelse).  
 
For så vidt angår studieordningerne fra og med 2010 til og med 2012 gælder, at uddannelsen er 
adgangsgivende under følgende forudsætninger: 

- Enten  
- A: I uddannelsen er indgået:  

o Brancheretning i økonomistyring 
o Videregående statistik, 5 ECTS 

- Efter optagelse supplering med: 
o Suppleringsfag i finansiering, 5 ECTS - konkret fagnavn afhænger af campus. 
o Yderligere metode til dataanalyse, 5 ECTS.- konkret fagnavn afhænger af campus.  

- Eller 
- B: I uddannelsen er indgået:  

o Brancheretning i finansielle forretninger 
o Videregående statistik, 5 ECTS 

- Efter optagelse supplering med: 
o Suppleringsfag i regnskab, 5 ECTS - konkret fagnavn afhænger af campus. 
o Yderligere metode til dataanalyse, 5 ECTS.- konkret fagnavn afhænger af campus 

 
 

4. Ansøgere med andet ansøgningsgrundlag end det krævede 
 
Universitetet kan optage ansøgere, der ikke opfylder betingelserne men som ud fra en konkret vurdering 
skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Universitetet kan fastsætte 
krav om aflæggelse af supplerende prøver eller om gennemførelse af supplerende uddannelsesaktivitet efter 
stk. 3. 
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Universitetet kan optage ansøgere på et andet grundlag end de fastsatte adgangskrav nævnt ovenfor, hvis 
ansøgeren har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, og universitetet skønner, at ansøgeren vil 
kunne gennemføre uddannelsen. Desuden skal ansøgeren kunne dokumentere de af det 
Samfundsvidenskabelige Fakultet fastsatte sprogkrav.  
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