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Titel:  Generel erhvervsøkonomi 

Engelsk titel: General Business Administration 

 

Linjens fokusområde 
Linjens fokusområde er generel erhvervsøkonomi.  Bacheloren med denne profil har derfor særligt 

viden indenfor erhvervsøkonomien i bred forstand: markedsføring, økonomistyring, organisation og 

strategi samt international økonomi. Bacheloren har desuden yderligere viden om og færdigheder i 

at anvende metoder, der er relevante for den generelle erhvervsøkonomi: markedsanalysemetoder 

samt applikationer til støtte for økonomisk styring af virksomheden, herunder dataflow i 

virksomheden.  

 

Særlige forhold vedrørende linjen 

Studerende på linjen har mulighed for at opnå en dobbeltgrad i form af en BA i International 

Business Studies and Business Administration sammen med titlen BSc merc.. De nærmere regler 

om dette er beskrevet sidst i dette dokument. 

 

Særlige krav til studerende, der følger denne linje 

Ingen 
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Fagtitler, ECTS-værdi, eksamensvægt samt bedømmelse – Generel erhvervsøkonomi 

 

*Hvis der gives karakter i fagene vægter karakteren med fagenes ECTS værdi. **Studerende, der ønsker at gennemføre 

et dual degree forløb som beskrevet nedenfor, har ekstern censur i dette fag. 

 

 

 

 

 Fagtitler ECTS  Vægt Censur Bedømmelse 

 Fællesfag og fleksible fag: 
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Virksomhedens økonomi   10 10 Internt bedømt  7-trinsskala 

Organisation med videnskabsteori   10 10 Ekstern censur  7-trinsskala 

Entrepreneurship 

(Entreprenørskab) 

  10 - Internt bedømt  B/IB 

Marketing & Forbrugeradfærd 

(Marketing) 

  10 10 Ekstern censur  7-trinsskala 

Årsregnskab og økonomistyring 

(Regnskab) 

  10 10 Ekstern censur 7-trinsskala 

Finansiering af virksomhedens 

aktiviteter 

(Finansiering) 

  10 10 Ekstern censur 7-trinsskala 

Videregående økonomistyring   10 10 Internt 

bedømt* 

7-trinsskala 

Bachelorprojekt    20 20 Ekstern censur 7-trinsskala 

Kvantitative analyseredskaber   10 10 Internt bedømt 7-trinsskala 

Statistisk analyse af markedsdata 

(Videregående kvantitative analyser) 

  5 5 Internt bedømt 7-trinsskala 

Erhvervsjura    5 5 Internt bedømt 7-trinsskala 

Samfundsøkonomiske rammebetingelser   10 10 Ekstern censur 7-trinsskala 

 Specifikke linjefag (i alt 60 ECTS): 

 International markedsanalyse    5 5 Internt bedømt 7-trinsskala 

 Vækst og velfærd   10 10 Internt bedømt 7-trinsskala 

Virksomhedens dataflow   5 5 Intern censur 7-trinsskala 

Hot topics i erhvervsøkonomi    10 10 Internt bedømt 7-trinsskala 

Virksomhedens strategi   5 5 Internt bedømt 7-trinsskala 

International økonomi   5 5 Internt bedømt 7-trinsskala 

Valgfag   20 * Se fagbeskrivelser  
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Diagram over Generel erhvervsøkonomi 
Tallene i parentes angiver fagets størrelse i ECTS 
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* Disse fag evalueres med ekstern censur.  

¤ Disse fag indgår i 1.årsprøven. De skal bestås hver for sig, for at 1. årsprøven er bestået. 

# Videregående erhvervsøkonomisk fag – dette fag er med ekstern censur for studerende, der 

vælger et dual degree ophold ved Hochschule Harz.  

+ Fagene på 5. semester skal følges såfremt den studerende ikke vælger at tage på studieophold ved 

uddannelsesinstitution i udlandet. For studerende, der tager på studieophold ved 

uddannelsesinstitution i udlandet kan studieprogrammet frit sammensættes af fag, som hører til 

indenfor den erhvervsøkonomiske fagramme, og som ikke er en del af det øvrige studieprogram på 

linjen. Programmet skal godkendes i Studienævn for Erhvervsøkonomi. 

Antallet af undervisnings- og øvelsestimer fremgår af fagbeskrivelserne. 
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Forhold, der skal opfyldes for at opnå titlen BA i International Business Studies and Business 

Administration fra Hochschule Harz (HH) sammen med titlen BSc in Economics and 

Business Administration. 

Studiested 

Den studerende skal gennemføre studiets 5. og 6. semester på BA studiet i International Business 

Studies and Business Administration på Hochschule Harz. Disse semestre meriteres på BSc merc. 

uddannelsen således, at både den danske og den tyske grad opnås. 

 

Tidspunkt for tilmelding til forløbet 

Den studerende skal tilmelde sig forløbet senest 15. marts på deres 4. semester. Antallet af pladser 

offentliggøres hvert år på www.sdu.dk. I tilfælde af flere tilmeldte end pladser tildeles pladserne 

efter faldende karaktergennemsnit. Studerende, der ikke opnår plads skrives på en venteliste, og 

tilbydes en plads såfremt de først udvalgte ikke lever op til forudsætning for deltagelse. 

 

Forudsætning for deltagelse 

Inden afrejse skal den studerende have bestået fagene på de første 4 semestre af BSc merc., HA 

uddannelsen. 

 

Faget Videregående økonomistyring skal være evalueret ved ekstern censur. 

 

Beherskelse af engelsk, så studenten kan følge undervisning og deltage i eksamen på dette sprog. 

 

Krav til forløbet på Hochschule Harz 

Studieprogrammet på HH skal forhåndsgodkendes af dit lokale studienævn. Programmet arrangeres 

af HH og skal indeholde følgende:  

 40 ECTS valgfag indenfor erhvervs- og/eller samfundsøkonomi. Der gives tre 

eksamensforsøg i fag, der indgår i opholdet på HH. Såfremt fag ikke bestås på HH, og den 

studerende ikke ønsker at udnytte sine eksamensforsøg på HH, er der mulighed for i 

Danmark at erstatte fagene på HH med valgfag udbudt af Syddansk Universitet. I så tilfælde 

erhverves udelukkende den danske grad. 

 20 ECTS bachelorprojekt - som skrives på HH. Gennemføres ifølge eksamensreglerne på 

HH med intern censur. Der gives en omprøve, hvis bachelorprojektet ikke bestås. Hvis 

bachelorprojektet ikke er bestået efter to forsøg på HH, er der mulighed for et tredje forsøg 

på Syddansk Universitet efter den her gældende fagbeskrivelse.  

Andre forhold 

Rejse- og leveomkostninger i forbindelse med opholdet afholdes af den studerende. Der er 

mulighed for at få ERASMUS stipendium. Regler om dette oplyses på www.sdu.dk. 

http://www.sdu.dk/
http://www.sdu.dk/
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Karakterer gives efter ECTS-skalaen. 

Overgangsordning: 

For studerende, der er påbegyndt bacheloruddannelsen i 2009, og som ikke har bestået 1. semesters 

faget Organisation i erhvervsvirksomheder i januar eller ved reeksamen februar 2010, erstattes faget 

fra om med efteråret 2010 af Organisation med videnskabsteori. 

 

 

 


