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Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. 
deltidsuddannelse. 
 
 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. 
 
  

Uddannelsen udbydes i:  Gældende  Side: 
Nærværende profil udbydes i Kolding 
 

Fra og med 
1.sep. 2015.  

2 af 10 

 



 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding 
 

 

Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. 
Faglige profil, Kolding  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

                             
 
 
 

 
Indholdsfortegnelse: 
1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING ............................................................................................ 4 

2. OVERSIGT OVER FAG, ECTS VÆRDI, EKSAMENSVÆGT SAMT CENSUR/BEDØMMELSE ................. 5 

3. NORMALSTUDIEPLAN - DELTIDSUDDANNELSE ............................................................................................ 6 

4. DIAGRAM OVER DELTIDSUDDANNELSENS OPBYGNING ........................................................................... 7 

5. KOMPETENCESAMMENKÆDNING OG ILLUSTRATION AF UDDANNELSENS PROGRESSION ......... 9 
5.1. KOMPETENCESAMMENKÆDNING .............................................................................................................................. 9 
5.2. ILLUSTRATION OVER UDDANNELSENS PROGRESSION ............................................................................................. 10 

 
   

Uddannelsen udbydes i:  Gældende  Side: 
Nærværende profil udbydes i Kolding 
 

Fra og med 
1.sep. 2015.  

3 af 10 

 



 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding 
 

 

Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. 
Faglige profil, Kolding  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

                             
1. Faglig profil: Cand.merc.aud. i Kolding 
 
 
Særligt omkring praktik- eller udenlandsophold: 
Det er muligt at indlægge udlandsophold i uddannelsen. Det anbefales at kontakte studienævnet i relation til 
en hensigtsmæssig placering af udlandsopholdet i forhold til uddannelsens fag, semestre og tidsforløb. 
 
Valgfag: 
Den studerende kan vælge: 
 

• Blandt fag, der forhåndsgodkendes som valgfag til cand.merc.aud. Godkendte valgfag vil fremgå af 
fagoversigterne, som opdateres hvert år. 

• Ansøge studienævnet om tilladelse til at følge alternative valgfag, eks. valgfag under cand.merc. 
uddannelsen. 

 
Studerende, der er optaget med en HD-R og HD-F baggrund, og som skal gennemføre og bestå de i 
studieordningens pkt. 3.1 nævnte studiefortsættelsesbetingelser, kan først eksamineres i studiets valgfag, når 
samtlige supplerende prøver er bestået. 
 
Andre forhold: 
Uddannelsen udbydes på dansk. 
Der kan være enkelte fag, der udbydes på engelsk. 
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2. Oversigt over fag, ECTS værdi, eksamensvægt samt 
censur/bedømmelse 
 
Cand.merc.aud., Kolding 
 
 
 

1) Faget kan eventuelt have en beskrivende undertitel. Faget har fra Forår 2015 ændret censurform. 
 
  

 

Fagtitel ECTS Censur/bedømmelse 
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Obligatoriske fagelementer: 
 

Revisionsteori – version Kolding 1) 
 

20 7-trinsskala 
Intern (5 ECTS) for 
midtvejsprøve 
Ekstern (15 ECTS) 
slutprøve 

Internt regnskab, økonomistyring og præstationsmåling  10 7-trinsskala 
Ekstern 

Ekstern rapportering  10 7-trinsskala 
Ekstern  

Skatteret 
 

20 7-trinsskala 
Intern (4 ECTS) for 
midtvejsprøve 
Ekstern (16 ECTS) 
slutprøve 

Erhvervsret 
 

15 7-trinsskala 
Ekstern  

 Kandidatspeciale 30 7-trinsskala 
Ekstern  

V
al

gf
ag

, 
 1

5 
E

C
T

S Valgfag 1 
 

5 Individuelt 

Valgfag 2 
 

10 Individuelt 
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3. Normalstudieplan - deltidsuddannelse 
 
Fagene under cand.merc.aud. deltidsforløbet kan afholdes i kombinationer af tilstedeværelses undervisning 
(forelæsninger) samt forløb via blended learning,  
 
Normalstudieplanen er derfor udtrykt i samlet arbejdsbelastning pr. fag, og det maximale antal 
konfrontationstimer i det enkelte fag. 
  
 

 

 
Samlet 
studieaktivitet 
/arbejdsbelastning 
i faget 

Max. antal 
konfronta-
tionstimer 

Evt. bemærkning 

Internt regnskab, 
økonomistyring og 
præstationsmåling 

270 timer 45 timer  

Ekstern rapportering 270 timer 45 timer  

Erhvervsret 
 405 timer 67,5 timer  

Revisionsteori - version Kolding  
 540 timer 90 timer  

Skatteret *) 
 540 timer 90 timer 

i alt ca.70 
konfrontationstimer + 
blended learning 

Valgfag 1 (5 ECTS)  
 135 ECTS 22,5 timer  

Valgfag 2 (10 ECTS) 

 270 ECTS 45 timer  

Kandidatspeciale 
 810 timer vejledning  

 
 
*) Skatteret: forventet ca. 70 konfrontationstimer, derudover timer med blended learning. 
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4. Diagram over deltidsuddannelsens opbygning 
 
Den vejledende normalstudieplan for cand.merc. aud. deltid inkluderer afholdelse af uddannelsen over en 4 
årig periode, jf. studieordningens krav vedr. studieaktivitet, der definerer, at uddannelsen skal være afsluttet i 
løbet af max. 5 år. 
 
Kandidatspecialet kan udarbejdes over samlet 9 måneder (1. eksamensforsøg) og er derfor i nedenstående 
opstilling anvist til at kunne strækkes over 2 semestre. 
 
Der er i fordelingsoversigten medtaget 20 ECTS erhvervsøkonomiske suppleringsfag for studerende med 
HD-R og HD-F baggrund. For studerende, der ikke skal følge de erhvervsøkonomiske suppleringsfag kan 
tidsforløbet fremrykkes tidsmæssigt. 
 
Normal studieplanen inkl. en ECTS belastning på 15-20 ECTS pr. semester afhængigt af fagenes størrelse og 
afholdelse i efterårs/forårs semestre. 
 
Da de erhvervsøkonomiske suppleringsfag, jf. studieordningen pkt. 3.1. skal bestås før eksamen i studiets 
valgfag, er disse suppleringsfag placeret tidsmæssigt først i forløbet. 
 
Optagelse 1. september- fordeling af fag over 8 semestre 
 

1. semester (efterår) 
- Erhvervsøkonomisk suppleringsfag A, 5 ECTS  
- Erhvervsøkonomisk suppleringsfag B, 5 ECTS 
- Internt regnskab, økonomistyring og præstationsmåling, 10 ECTS 
 
2.- semester (forår) 
- Erhvervsøkonomisk suppleringsfag C, 5 ECTS 
- Erhvervsøkonomisk suppleringsfag D, 5 ECTS 
- Ekstern rapportering, 10 ECTS 
 
3. semester (efterår) 
- Erhvervsret, 15 ECTS 
 
4. semester (forår) 
- Revisionsteori – version Kolding, 20 ECTS 
 
5. semester (efterår) 
- Skatteret, 20 ECTS  
 
6. semester (forår) 
- Valgfag, 10 ECTS 
- Valgfag 5 ECTS 
 
7. semester – 8. semester (efterår + forår) 
- Kandidatspeciale, 30 ECTS  
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Optagelse 1. februar - fordeling af fag over 8 semestre 
 

 
1. semester (forår) 
- Erhvervsøkonomisk suppleringsfag C, 5 ECTS 
- Erhvervsøkonomisk suppleringsfag D, 5 ECTS 
- Ekstern rapportering, 10 ECTS 
 
2. semester (efterår) 
- Erhvervsøkonomisk suppleringsfag A, 5 ECTS  
- Erhvervsøkonomisk suppleringsfag B, 5 ECTS 
- Internt regnskab, økonomistyring og præstationsmåling, 10 ECTS 
 
3.semester (forår) 
- Revisionsteori – version Kolding, 20 ECTS 
 
4. semester (efterår) 
- Erhvervsret, 15 ECTS  
 
5. semester (forår) 
- Valgfag, 10 ECTS 
- Valgfag, 5 ECTS 
 
6. semester: (efterår) 
- Skatteret, 20 ECTS  
 
7. semester – 8. semester (forår + efterår) 
- Kandidatspeciale, 30 ECTS 
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5. Kompetencesammenkædning og illustration af uddannelsens 
progression 

5.1. kompetencesammenkædning 
 
Cand.merc.aud.- 
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Kandidatuddannelsen i revision giver en generel erhvervsøkonomisk 
viden suppleret med specialviden indenfor uddannelsens 
konstituerende fagområder, som er baseret på den højeste nationale 
og internationale forskning. 

3 3 3 3 3 2 

Kandidaten kan forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over 
denne viden samt identificere relevante videnskabelige 
problemstillinger. 

3 2 3 3 3 3 

En kandidat i revision kan kvalificeret udvælge og anvende de indenfor 
de enkelte fagområder gældende videnskabelige metoder og teorier 
til at beskrive, afgrænse, analysere og løse problemstillinger af 
revisionsmæssig, regnskabsmæssig, erhvervsretlig og skatteretlig art, 
der opstår i en virksomhed.  

2 2 3 2 3 3 

Kandidaten kan opstille nye analyse- og løsningsmodeller på basis af 
de foretagne analyser. 

3 1 1 2 1 2 

Kandidaten kan anvende de enkelte fagområders metoder på en etisk 
forsvarlig måde og kan argumentere på et videnskabeligt holdbart 
grundlag. 

2 3 2 3 3 3 

Kandidaten kan formidle sin viden og diskutere fagrelevante 
problemstillinger med både specialister og personer, der skal anvende 
resultatet. 

2 3 1 2 3 2 

En kandidat i revision kan indenfor revisors arbejdsområde og 
indenfor uddannelsens konstituerende fagområder styre arbejds- og 
udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter 
nye løsningsmodeller samt selvstændigt igangsætte og gennemføre 
fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.  

2 1 1 2 2 3 

Kandidaten kan selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og 
specialisering 

1 1 1 3 2 3 

Kandidaten kan tilegne sig, producere og anvende ny viden inden for 
studiets konstituerende fagområder samt inden for specialeområder 
gennem studiets valgfag og kandidatspecialet og kan forene 
uddannelsens konstituerende fagområder i en tværfaglig vurdering og 
løsning af en virksomheds eller en organisations problemstillinger. 

1 2 1 3 2 3 

Kandidaten kan yde selvstændig rådgivning i bredeste forstand 
indenfor eksternt regnskab, internt regnskab og økonomistyring samt 
indenfor opnåede specialområder, samt yde bidrag til rådgivning 
indenfor skatteret og udvalgte områder af erhvervsret. 

1 2 3 3 3 2 
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5.2. Illustration over uddannelsens progression 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regnskab  Revision Skatteret 

Revisionsteori –  
Version Kolding 

Ekstern 
rapportering 

 

Internt regn-
skab, øko-
nomistyring 
og 
præs.måling 

Skatteret 

Erhvervsret 

Erhvervsret 

 Speciale 
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