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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. september 2016.  

 

 

Det anbefales også at læse såvel studieordning som tilhørende bekendtgørelser i deres fulde ordlyd. 

 

 

Linjebeskrivelsen er godkendt den 28. juni 2016 af Studienævn for Erhvervsøkonomi i Esbjerg, og 18. 

oktober 2016 af Dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. 

 

Linjebeskrivelsen er ændret med ny titel på faget Virksomhedens økonomi til Mikroøkonomi, da 

fællesfaget er ændret i studieordningen for Erhvervsøkonomi, HA fra 1.sep. 2016. 
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1. Linjens betegnelse på dansk og engelsk 
Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi, HA med linje i Virksomhedsudvikling i praksis 

Bachelor of Science in Economics and Business Administration with the profile Enterprise Development in 

Practice 

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 

Linjens fokusområde er udvikling af virksomheder i en praksiskontekst. Bacheloren med denne linje har 

derfor særligt viden om fagområder, der er relevant for dette: ledelse i mindre virksomheder, virksomhedens 

udfordringer i dens omverden samt strategiudvikling i virksomheden. Bacheloren får desuden yderligere 

viden om og færdigheder i at anvende metoder, der er relevante for praksis i den mindre virksomhed: 

kvalitative undersøgelsesmetoder samt IT. Endelig vil linjen særligt udvikle bachelorens kompetencer til at 

indgå i ledelse af udvikling af små og mellemstore virksomheder på et taktisk og strategisk niveau. 

2.3. Semesterplacering af linjefag 

Linjefag placeres på 2.-6. semester.  
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3. Andre forhold 

3.1 Sprog 

Linjen udbydes på dansk. 

3.2 Særlige forhold vedrørende linjen 

Projekterne i virksomheden er dels obligatoriske og dels valgfrie. Emnet for de valgfrie projekter godkendes 

af vejleder. I forbindelse med de obligatoriske projekter vil udarbejdelsen af projektet blive understøttet af 

undervisning i området. De valgfrie projekter er karakteriseret ved at være relevante for virksomheden, at 

have de studerendes interesse samt at have en studiemæssig relevans. 

3.3 Særlige krav til studerende, der følger denne linje 

For at fortsætte på denne linje på uddannelsens 3. semester og frem skal 1. års prøven være bestået. Hvis 

dette ikke er opfyldt, overflyttes man til Generel erhvervsøkonomi. 

Det er den studerendes ansvar, at en virksomhedskontakt er etableret senest med udgangen af 3. semester.  

 

Den studerende, virksomheden og universitet indgår en samarbejdsaftale, som overordnet regulerer 

samarbejdet. Aftalen indeholder en oversigt over de projekter, som skal gennemføres ligesom aftalen 

indeholder en fortrolighedserklæring. 

 

Studieophold i udlandet er ikke muligt for studerende på denne linje, da der er særlige hensyn at tage til såvel 

virksomheden samt gruppen, medmindre man har fået en særlig godkendelse i studienævnet.  

 

Den studerende skal skrive bachelorprojekt i et for linjen og kontaktvirksomheden relevant emne. 

I forbindelse med afslutning af studiet udleveres en særlig indstiksside til de studerendes eksamensbeviser, 

der beskriver samarbejdet med virksomheden. 
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4. Linjens opbygning 

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

 

*Hvis der gives karakter i fagene vægter karakteren med fagenes ECTS værdi. 

# Virksomhedens Økonomi har ændret titel til Mikroøkonomi  

 Fagtitler ECTS  Vægt Censur Bedømmelse 

 Fællesfag og fleksible fag: 
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Mikroøkonomi #   10 10 Intern 7-trinsskala 

Organisation med videnskabsteori  

(Organisation med videnskabsteori) 

  10 10 Ekstern 7-trinsskala 

Entrepreneurship  

(Entreprenørskab) 

  10 10 Intern 7-trinsskala 

Marketing & forbrugeradfærd 

(Marketing) 

  10 10 Ekstern 7-trinsskala 

Årsregnskab og økonomistyring 

(Regnskab) 

  10 10 Ekstern 7-trinsskala 

Finansiering af virksomhedens 

aktiviteter 

(Finansiering) 

  10 10 Ekstern 7-trinsskala 

Virksomhedens udfordringer i dens 

omverden  

(Videregående erhvervsøkonomisk fag) 

  10 10 Intern 7-trinsskala 

Bachelorprojekt    20 20 Ekstern 7-trinsskala 

Kvantitative analyseredskaber   10 10 Intern 7-trinsskala 

Statistisk analyse af markedsdata 

Videregående kvantitativ analyse 

  5 5 Intern 7-trinsskala 

Erhvervsjura    5 5 Intern 7-trinsskala 

Samfundsøkonomiske rammebetingelser   10 10 Ekstern 7-trinsskala 

 Specifikke linjefag (i alt 60 ECTS): 

 Ledelse i mindre virksomheder    5 5 Intern 7-trinsskala 

Videregående erhvervsøkonomiske 

analyser 

  5 5 Intern 7-trinsskala 

Human Resource Management 5 5 Intern 7-trinsskala 

IT 5 5 Intern 7-trinsskala 

Stategiudvikling i praksis 10 10 Intern 7-trinsskala 

International økonomi 5 5 Intern 7-trinsskala 

Frit projekt i virksomheden 5 5 Intern 7-trinsskala 

Valgfag 20 * Se fagbeskrivelser 
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4.2 Diagram over Virksomhedsudvikling i praksis 
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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. 

# Videregående erhvervsøkonomisk fag. 

 

 

 

 
 


