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Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for bacheloruddannelsen i 
erhvervsøkonomi (HA).   
 
Linjebeskrivelsen er gældende for studerende optaget fra den 1. sep. 2015. 
 
 
Det anbefales også at læse såvel studieordning som tilhørende bekendtgørelser i deres fulde ordlyd. 
 

 
Linjebeskrivelsen er godkendt den 28. oktober 2014 af Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense og den 
13.1.2015 af Dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.  
 
Linjen udbydes i Esbjerg, Kolding, Odense og Slagelse. Punkt 1-3 i linjebeskrivelsen er fælles, mens punkt 4 
og 5 beskriver den lokale udmøntning. 
 
Linjebeskrivelsens pkt. 2.2 og 4.1 er opdateret den 1. juli 2015 af Studienævn for Erhvervsøkonomi og den 
28. juli 2015 af Dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. 
 
Linjebeskrivelsens pkt. 4.1. 4.2., og 5. er opdateret den 26. januar 2016 af Studienævn for Erhvervsøkonomi 
og den 13. april 2016 af Dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.  
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1. Linjens betegnelse på dansk og engelsk 
Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) med linje i Generel erhvervsøkonomi. 
Bachelor of Science in Economics and Business Administration (with profile in General Business 
Economics) 
 

2. Beskrivelse af linjens fokus 
Studerende, der gennemfører linjens forløb, opnår de kompetencer, der er beskrevet i studieordningens pkt. 
1.1 igennem fokus, som her beskrevet: 
 

2.1. Linjens fokusområde 
Linjen Generel erhvervsøkonomi skal give særlige kompetencer til at foretage analyse til støtte for 
virksomhedens økonomiske beslutninger på kort og længere sigt. Bacheloren med denne linje har derfor 
særligt viden om teorier og metoder til analyse af økonomiske forhold i og omkring virksomheden samt IT-
redskaber til støtte for disse. Hertil kommer viden om teorier om strategisk ledelse og færdighed i at anvende 
disse. Væsentlige fagområder på linjen er derfor videregående regnskab, videregående økonomi med fokus 
på erhvervsøkonomiske beslutninger, IT-redskaber til støtte for erhvervsøkonomisk analyse og/eller 
beslutningstagning samt strategi og ledelse. 
 
2.2. Linjens centrale kompetenceområder  
Linjens centrale kompetenceområder er videregående regnskab, videregående økonomi med fokus på 
erhvervsøkonomiske beslutninger (benævnt Virksomhedens økonomiske analyser), IT-redskaber til støtte for 
erhvervsøkonomisk analyse og/eller beslutningstagning (benævnt IT) samt strategi og ledelse. 
 
Linjen kan på den enkelte campus have forskelligt konkret fagligt indhold afhængigt af den lokale 
forskningsdækning, men skal indeholde mindst 5 ECTS inden for hvert af de ovennævnte områder og i alt 
mindst 30 ECTS inden for områderne. 
 
Afsnit 4 i denne linjebeskrivelse indeholder den lokale udmøntning. Af en note under tabellen vil det fremgå, 
hvorledes enkelte fag dækker de nedenfor beskrevne kompetenceområder. 
 

Fagområde Kompetencebeskrivelse 
 

Videregående regnskab Fagområdets formål er, at den studerende opnår kompetence til at 
indgå i en virksomheds økonomistyringsfunktion på et planlæggende 
og udførende niveau samt at øge den studerendes kompetence inden 
for området med henblik på at give et forbedret fundament for 
kandidatstudier inden for ledelse, regnskab og økonomistyring. 
Fagområdet bygger oven på den viden, der er opnået i hele eller dele af 
faget regnskab. 
 
Læringsmålet for fagområdet er, at den studerende har viden om 
begreber, teorier, modeller og metoder, der anvendes i økonomistyring 
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og/eller i årsregnskab samt i forbindelse med vurdering af 
virksomheders værdi, og færdighed i at anvende disse på relativt 
simple, men konkrete cases. I faget indgår anvendelse af IT til løsning 
af disse opgaver. 

Virksomhedens økonomiske 
analyser 

Fagområdets formål er at øge den studerendes kompetence til at 
analysere det økonomiske grundlag for virksomheders 
beslutningstagning således, at den studerende kan bidrage til 
strategiske såvel som taktiske og operationelle beslutningssituationer i 
virksomheder ved både i bredden og dybden at udbygge den viden og 
de færdigheder, den studerende har opnået i Virksomhedens økonomi.  
 
Læringsmålet for fagområdet er derfor, at den studerende opnår viden 
om økonomiske teorier og metoder, der er videregående i forhold til 
Virksomhedens økonomi, og færdigheder i gennemførelse af 
økonomisk funderede analyser ved anvendelse af disse teorier og 
metoder. 

IT Fagområdets formål er at give den studerende kompetencer inden for 
IT-området, så de ved anvendelse af IT værktøjer kan understøtte 
udarbejdelse af struktureret ledelsesinformation.  
 
Læringsmålet for fagområdet er derfor, at den studerende har viden om 
et eller flere konkrete IT værktøjer og opnår færdigheder i at anvende 
disse til at beskrive, analysere og løse erhvervsøkonomiske 
problemstillinger. I faget indgår indføring i basal programmering. 

Strategi og ledelse Fagområdets formål er at give den studerende kompetencer til at 
identificere, analysere og vurdere strategiske processer og 
problemstillinger samt reflektere over mulige løsninger i 
virksomheder. 
 
Læringsmålet for fagområdet er derfor, at den studerende har viden om 
begreber, teorier og metoder, der kan anvendes til at beskrive, 
undersøge og løse strategiske problemstillinger samt færdighed i at 
anvende disse på praktiske problemstillinger. 

 

2.3. Semesterplacering af linjefag 
Linjefag placeres på 2.-6. semester. Den konkrete placering kan være forskellig på de forskellige 
campusser.  
 
Linjefag på 5. semester skal kun følges, hvis den studerende ikke tager på udlandsophold. Ved 
godkendelse af udlandsophold skal studienævnet tilstræbe, at den studerendes aktiviteter bidrager til 
linjens fokusområde.  
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3. Andre forhold 

3.1 Sprog 
Linjen gennemføres fortrinsvist på dansk. Der kan forekomme undervisning på engelsk i linjefag. 

3.2 Særlige forhold vedrørende linjen 
Ingen. 

3.3 Særlige krav til studerende, der følger denne linje 
Den studerende skal skrive bachelorprojekt i et emne inden for et af de erhvervsøkonomiske 
funktionsområder: Regnskab, Finansiering, Organisation, Marketing og Driftsøkonomi. 
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4. Linjens opbygning 

4.1 Oversigt over fag, ECTS-værdi, eksamensvægt samt censur 
 

 

Fagtitler ECTS  Vægt Censur/ 
bedømmelsesform 

Bedømmelse 

 Fællesfag og fleksible fag: 

K
on

sti
tu

er
en

de
 fa

g 
12

0 
EC

TS
 

Virksomhedens økonomi   10 10 Intern 7-trinsskala 
Organisation med videnskabsteori 
(Organisation med videnskabsteori) 

  10 10 Ekstern 7-trinsskala 

Entrepreneurship og 
forretningsforståelse 
 (Entreprenørskab) 

  10      10 Intern 7-trinsskala 

Marketing 
 (Marketing) 

  10 10 Ekstern 7-trinsskala 

Regnskab 
 (Regnskab) 

  10 10 Ekstern 7-trinsskala 

Finansiering eller Finansiering, 
investering og virksomhedsstrategi 
 (Finansiering) 

  10 10 Ekstern 7-trinsskala 

Strategi og organisation 
(Videregående erhvervsøkonomi) 

  10 10 Intern 7-trinsskala 

Bachelorprojekt    20 20 Ekstern 7-trinsskala 
Kvantitative analyseredskaber   10 10 Intern 7-trinsskala 
Analyse af kvantitative survey data 
(Videregående kvantitative analyser) 

  5 5 Intern 7-trinsskala 

Erhvervsjura    5 5 Intern 7-trinsskala 
Samfundsøkonomiske 
rammebetingelser 

  10 10 Intern 7-trinsskala 

 Specifikke linjefag og valgfag (i alt 60 ECTS): 
 Matematik  5 5 Intern 7-trinsskala 

# Business IT 5 5 Intern 7-trinsskala 
# Operations & Supply Chain 
Management 

10 10 Intern 7-trinsskala 

Strategi og marked 10 10 Ekstern 7-trinsskala 
Frit valgfag***  X antal  * Se fagbeskrivelser 
Enten  
Videregående årsregnskab 10 10 Intern 7-trinsskala 
Erhvervsøkonomisk valgfag**  10 10 Se fagbeskrivelser  
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* Hvis der gives karakter i fagene, vægter karakteren med fagenes ECTS værdi.  
**Dvs. inden for marketing, organisation, regnskab, finansiering, driftsøkonomi. Kan indeholde det andet regnskabsfag. 
*** Skal være inden for erhvervsøkonomi, samfundsøkonomi, IT eller erhvervsjuridiske fag. De erhvervsjuridiske fag 
kan maksimalt udgøre 5 ECTS 
Krav til kompetencer givet i linjefag opfyldes på følgende måde: 
Min 5 ECTS Videregående regnskab: Videregående årsregnskab (10) eller virksomhedens økonomiske styring (5), Min 
5 ECTS Virksomhedens økonomiske analyser: Operations & Supply Chain Management (10). 
Min. 5 ECTS IT: Business IT (5), Min 5 ECTS Strategi og ledelse: Strategi og organisation (10) - i alt minimum 30 
ECTS. 
 
# Se mere herom i punkt 5. 

4.2 Diagram over Generel erhvervsøkonomi i Odense 
 

6 Bachelorprojekt 
 (20)* 

Strategi og marked* 
(10) 

5 
Enten Videregående årsregnskab (10) og erhvervsøkonomiske 
valgfag (10) eller Virksomhedens økonomiske styring (5) og 

Erhvervsøkonomiske valgfag (15) 

Valgfag 
(10) 

4 Samfunds-
økonomiske 

ramme-
betingelser 

(10) 

 
Regnskab 

 
 

(10)* 

Erhvervs-
jura 
 (5) 

Analyse af 
kvantitative 
survey data 

(5) 

Strategi og organisation 
 (10) 

3 

Finansiering eller 
Finansiering, investering og 

virksomhedsstrategi 
(10)* 

Operations & Supply Chain 
Management 

(10) 

2 Virksom-
hedens 

 økonomi 
(10)¤ 

Kvantitative  
analyse-

redskaber 
 (10) 

 
Marketing 

(10)*¤ 

Matematik 
(5) 

 
Business IT  

(5) 
 

1 
Organisation med 
videnskabsteori 

 (10)*¤ 

Entrepreneurship og 
forretningsforståelse 

(10) 
Tallene i parentes angiver fagets størrelse i ECTS 
* Disse fag evalueres med ekstern censur.  
¤ Disse fag indgår i 1.årsprøven. De skal bestås hver for sig, for at 1. årsprøven er bestået. 
 
 Vedrørende udlandsophold: Der henvises til studieordningens regler. 
 

Eller  
Virksomhedens økonomiske styring 5 5 Intern 7-trinsskala 
Erhvervsøkonomisk valgfag**  15 15 Se fagbeskrivelser  
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5. Særlige linjespecifikke overgangsregler 
Skift mellem campusser kan finde sted efter ansøgning til det optagende studienævn i det omfang, der findes 
studieplads. 
 
Faget Ressourcestyring og Supply Chain Management blev udbudt for sidste gang i efteråret 2015. Fra 
efteråret 2016 erstattes faget af Operations and Supply Chain Management. 
Der udbydes en sidste prøve i faget Ressourcestyring og Supply Chain Management i januar 2017.  
Studerende, der har bestået faget Ressourcestyring og Supply Chain Management kan ikke tage faget 
Operations and Supply Chain Management. 
 
Faget It for Erhvervsøkonomer udbydes for sidste gang i foråret 2016. Fra foråret 2017 erstattes faget af 
Business It.  
Der udbydes en sidste prøve i faget It for Erhvervsøkonomer i juni 2017. 
Studerende, der har bestået faget It for Erhvervsøkonomer kan ikke tage faget Business IT.  
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