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Denne meritordning er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelser fra Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling.  
 
I øvrigt henvises til beskrivelser og regler i Studieordning for Bacheloruddannelsen i almen 
erhvervsøkonomi (HA) med gyldighed fra 1. september 2009. 
  
Studienævnet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studie-
ordningen, der alene er fastsat af universitetet (udfyldende bestemmelser). 
 
Markedsføringsøkonomer og finansøkonomer er fritaget for reglerne om 1.årsprøven og skal derfor 
heller ikke bestå 1. års prøven. De lokale studienævn kan fastsætte særlige krav til valgfagene. Dette 
vil fremgå af lokalt tillæg til meritordningen. 
 
Markedsføringsøkonomer og finansøkonomer er tilknyttet HA-studieordningen, men er ifølge 
studienævnets beslutning fritaget for en række fag og de dertil knyttede regler. I de vedhæftede 
oversigter er der markeret, hvad der – i forhold til HA-uddannelsen - er gældende for 
markedsføringsøkonomer og finansøkonomer. Det beskrevne meritforløb er gældende for ansøgere 
der har bestået markedsførings- og finansøkonomeksamen.  

Adgangskravene til meritforløbet er det samme som til Bacheloruddannelsen i almen 
erhvervsøkonomi dvs. udover bestået markedsførings- eller finansøkonomeksamen. 

Adgangsgivende eksamen  

• Dansk A  
• Engelsk B  
• Samfundsfag B, Samtidshistorie B, International økonomi B, Historie B eller Idéhistorie B  
• Matematik B  

Hvis ansøgeren ikke umiddelbart opfylder kravene har ansøgeren mulighed for at supplere. 
 
Meritordningen har virkning for de studerende, der påbegynder den erhvervsøkonomiske bachelor-
uddannelse fra og med 1. september 2009. 
 
Der er studiestart i september i: Esbjerg, Kolding, Odense, Slagelse og Sønderborg. Derudover er der 
studiestart i februar i Esbjerg og Slagelse. 
 
Meritordningen er sidst godkendt den 26/08 2009 af  
 

Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Odense 
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Diagram over meritforløb for markedsførings- og finansøkonomer, start 1.september 2009 
 

Fag 1. semester, 
efterår 

2. semester, forår 3. semester, 
efterår 

Virksomhedens 
økonomi 

10  

Kvantitative 
analyseredskaber 

10  

Organisation med 
videnskabsteori 

10   

Regnskab* 7,5   
Finansiering   10 

Bachelorprojekt   20 
Campusspecifikke 

fag**  
22,5  

 
*Afvikles efteråret 2009 fælles med 2008 studieordningen. 
**Udbud og semesterfordeling bestemmes lokalt.  
Tallene angiver fagets størrelse i ECTS.  
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Diagram over meritforløb for markedsførings- og finansøkonomer, start 1. februar 2010 og 
kommende års studiestart i februar.  
 

Fag 1. semester, forår 2. semester, 
efterår 

3. semester, forår 

Virksomhedens 
økonomi 

 10 

Kvantitative 
analyseredskaber 

 10 

Organisation med 
videnskabsteori 

 10  

Regnskab  10 
Finansiering  10  
Videregående 

kvantitative analyser 
  5 

Bachelorprojekt   20 
Campusspecifikke fag 15   

Tallene angiver fagets størrelse i ECTS. 
 
 
Diagram over meritforløb for markedsførings- og finansøkonomer, start 1. september 2010 og 
kommende års studiestart i september. 

 
Fag 1. semester, 

efterår 
2. semester, forår 3. semester, 

efterår 
Virksomhedens 

økonomi 
10  

Kvantitative 
analyseredskaber 

10  

Organisation med 
videnskabsteori 

10   

Regnskab 10  
Finansiering   10 
Videregående 

kvantitative analyser 
 5  

Bachelorprojekt   20 
Campusspecifikke fag 5 10  

Tallene angiver fagets størrelse i ECTS. 
 
 
 


