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Velkommen til Cand.merc.aud. 
Fuldtid og erhvervskandidat 

Fredag den 30. august og  
Mandag den 2. september 2019 

Uanset hvilken uddannelse du tidligere har læst og hvor du har læst den henne, er det vigtigt for dig 
som ny kandidatstuderende at deltage i denne introdag  

Dagen er fælles for Cand.merc. og Cand.merc.aud. – både fuldtidsstuderende og erhvervskandidater, 
som læser uddannelsen på deltid. Du får derfor rig mulighed for at møde en masse af dine nye medstu-
derende - på kryds og tværs af uddannelser.  

Det er vigtigt at deltage i begge introduktionsdage.  
Den 30. august, vil være en overordnet introduktion til studiet og forholdende på SDU samt relations 
skabelse på tværs af uddannelser.  
Den 2. september er en faglig dag med en uddybet introduktion til uddannelsen med fokus på at øge 
kendskabet og netværket inden for dit faglige område.  

Fredag den 30. august. 

9.00-9.40 Velkommen til studiet ved Lektor Dennis Van Liempd og 

faglig vejleder Christina Volf 

41.39 

9.40-10.00 Introduktion til Cand.merc.aud. og Cand.merc. 41.39 

10.00-10.10 Pause 41.39 

10.10-10.30 Oplæg om praktiske forhold på studiet ved faglige vejleder Christina Volf 41.39 

10.30-11-15 Karriereoplæg – hvilke kompetencer opnår I ved at læse en kandidatuddannel-

se? Ved Karrierevejleder Astrid Skou Nyeng 

41.39 

11.15-11.30 Pause 41.39 

11.30-12.15 Hør tidligere studerende dele ud af deres erfaringer om studiet og den første 

tid som nyuddannet, ved tidligere studerende  

41.39 

12.15-12-45 Frokost, medbring egen mad eller køb i kantinen 41.39 

12.45-15.00 Sociale aktiviteter med fokus på at skabe relationer, som er afgørende for dit 

videre forløb på Cand.merc.aud. uddannelsen  

41.39 
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15.00-? Afslutning og mulighed for at mødes i Café Ubåden på campus til hygge, bræt-

spil og en forfriskning (på egen regning)  

41.39 

Mandag den 2. september (medbring gerne en pc) 
9.00-9.30 Velkommen ved uddannelsesansvarlig Rikke Holmslykke  

Præsentation af SDU Koldings AUD-Udvalg 
Lokale 
oplyses 
30/8 

9.30-12.30 Casearbejde ved Deloitte 
Deloitte vil facilitere en case, som giver indblik i det praktiske arbejde som revi-
sor. Udover at belyse typiske problemstillinger, så vil der være fokus på hvordan 
ny teknologi påvirker revisorers arbejde og forventes at forme det yderligere i 
fremtiden  

12.30-13.00 Frokost, medbring egen mad eller køb i kantinen 

13.00-13.45 Oplæg ved nuværende revisorer ved Jannick Kjersgaard fra PwC og Lars Tyl-
vad Andersen fra EY 

13.45-14.00 Pause 

14.00-15.00 Oplæg ved Uddannelsespolitisk ansvarlig for FSR, Danske Revisorer,  Josefine 
Jørgensen 

Hvis du har spørgsmål til introen, er du meget velkommen til at kontakte 
Faglig vejleder: Christina Volf, Mail: Vejledercm-ha@sdu.dk. 

Til introdagene skal du medbringe:  

Godt humør, gå-på-mod, pc (den 2. september) og lysten til at lære dit studie og medstuderende-

bedre at kende.  

Vi glæder os til at byde dig velkommen og se 
velkendte som nye ansigter på SDU Kolding 

HUSK: Vigtige datoer! 

Kontur festival på SDU Kolding 6. september

Insiders Guide to Kolding 27. september

Undervisningstilmelding til 2. semester 20.-30. november 

Januar Eksamensmåned 

Februar 2.semester starter

mailto:Vejledercm-ha@sdu.dk



