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Her kan du se den række af valgfag, som du kan vælge imellem på din specialisering, hvornår der er 
undervisning, og hvor valgfaget udbydes. Du skal vælge valgfag svarende til 10 ECTS points. Alle1 valgfag er 
på 5 ECTS points, hvilket betyder, at du skal vælge to valgfag. På HD-FR skal der dog vælges valgfag svarende 
til 15 ECTS points, hvilket betyder, at du skal vælge 3 valgfag. 
 
Du kan principielt vælge 3 typer af valgfag: 

• A. Valgfag udbudt af din egen specialisering 
• B. Valgfag udbudt fra en anden specialisering. Her kan der dog - afhængig af din egen specialisering 

- være nogle hindringer, fordi der er en faglig progression fra de obligatoriske fag på specialiseringen 
til disse valgfag. 

• C. 1. semesterfag (5. semesterfag) udbudt af en anden specialisering end din egen. Her kan der dog 
også være nogle hindringer, idet det er en forudsætning, at indholdet i det valgte fag ikke ækvivalerer 
fagindholdet i specialets obligatoriske fag.  

 

Udbud af valgfag: 
A. Valgfag fra egen specialisering 
Der er følgende ”rene” valgfag på de enkelte specialiseringer, dvs. fag, der skønnes optimale for den givne 
specialisering: 
 
HD-FR udbyder: 

• Pensionsøkonomi (Herning) 
 
HD-F udbyder: 

• Behavioral Finance (Aarhus) 
 
HD-MM udbyder: 

• Prisstrategi og prispolitik (Aarhus) 
 
HD-O udbyder: 

• Ledelse og organisationsadfærd (Herning og Aarhus) 
• Ledelse og organisationspsykologi (Herning og Aarhus) 
• Lederen som forandringsagent (Aarhus) 
• Organisationsteori og –design (Herning og Aarhus) 

 
HD-R udbyder: 

• Management control: Lean, Beyond Budgeting, Balanced Scorecard (Aarhus) 
• Regnskabsanalyse og værdiansættelse (Aarhus) 
• Styring af projekter og projekters økonomi (Aarhus) 
• Virksomhedsanalyse (Herning) 

                                                
1 Med undtagelse af Ekstern Regnskab, der er på 10 ECTS point. 
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• Økonomistyring i ledelsesperspektiv (Herning) 
 
B. Valgfag udbudt af anden specialisering 
I stedet for eller som supplement til din egen specialiserings valgfag, kan du vælge valgfag udbudt af en anden 
specialisering. Der er dog følgende begrænsninger: 

• Regnskabsanalyse og værdiansættelse kan kun vælges af studerende på Regnskab og 
Økonomistyring. 

• Organisationsteori og –design samt Ledelse og organisationsadfærd kan ikke vælges af studerende 
på Organisation og Ledelse (disse fag er en del af faget Organisation og ledelse på 1. semester) 

• Styring af projekter og projekters økonomi kan ikke vælges af studerende på Organisation og Ledelse, 
idet der er væsentligt overlap i forhold til faget Projektledelse på 2. semester. 

 
C. Brug af 1. semesters fag som valgfag 
Desuden kan du vælge blandt andre specialiseringers 1. semesterfag:  
 
HD-F udbyder: 
• Fixed income (Aarhus) 
• Portfolio analysis (Aarhus) 
 
HD-MM udbyder: 
• Markedsføring på forbrugermarkedet (Aarhus) 
• Markedsføring på det professionelle marked (Aarhus) 
 
HD-R udbyder: 
• Eksternt Regnskab (10 ECTS.) (Herning og Aarhus) 
• Strategisk ledelse (Herning og Aarhus) 
 
Der er følgende begrænsninger i forhold til valg af disse 1. semesters fag: 

• Studerende fra Marketing Management kan ikke vælge faget Strategisk Ledelse udbudt af Regnskab 
og Økonomistyring, da det ækvivalerer fagindholdet i det obligatoriske fag Strategisk 
markedsplanlægning. 

• Studerende på Organisation og Ledelse kan ikke vælge faget Strategisk Ledelse, da faget ækvivalerer 
fagindholdet i de obligatoriske fag på Organisation og Ledelse. 
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Og hvad kan jeg så vælge? 
Nedenstående tabel giver overblik over dine muligheder og begrænsninger i forhold til valgfagsudbuddet. 
Bemærk yderste højre kolonne, hvoraf det fremgår, for hvilke specialiseringer faget er tilladt. 

 

Valgfag fra egen specialisering 
Udbydes af: 

Tilladt for Herning F MM ORG REGN 
Behavioral Finance  X    Alle 
Ledelse og organisationsadfærd* X   X  F, MM, R, FR 
Organisationsteori og –design* X   X  F, MM, R, FR 
Ledelse og organisationspsykologi X   X  Alle 
Lederen som forandringsagent    X  Alle 
Regnskabsanalyse og værdiansættelse **     X R 
Økonomistyring i ledelsesperspektiv *** X     Alle 
Management control: Lean, Beyond Budgeting, Balanced 
Scorecard ***     X Alle 
Styring af projekter og projekters økonomi     X R 
Prisstrategi og prispolitik   X   Alle 
Virksomhedsanalyse ** X     MM, R, FR, O 
Pensionsøkonomi X     Alle 
Seminar (HD-FR) X     FR 
Første-semesterfag som valgfag på anden linje       
Fixed Income  X    MM, O, R, FR 
Portfolio Analysis  X    MM, O, R, FR 
Markedsføring på forbrugermarkeder   X   F, O, R, FR 
Markedsføring på professionelle markeder   X   F, O, R, FR 
Ekstern Regnskab (10 ECTS points) X    X F, MM, O, FR 
Strategisk Ledelse X    X F, FR 
* Valgfag som er en del af det store "organisations-fag" på 
første semester 
 
** Der er stor overensstemmelse mellem fagene 
Regnskabsanalyse og værdiansættelse i Aarhus og 
Virksomhedsanalyse i Herning, derfor er det alene muligt at 
vælge det ene af fagene. 
 
*** Der er et vist overlap mellem Økonomistyring i 
ledelsesperspektiv i Herning og Management Control i 
Aarhus, derfor er det alene muligt at vælge det ene af 
fagene.        

 
Uddybende kursusbeskrivelser for de relevante fag findes  i kursuskatalog.au.dk. Ønskes fagene sorteret 
mellem Aarhus og Herning, vælg da Aarhus eller Herning i menuen til venstre. 

http://kursuskatalog.au.dk/
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Skemalægning2 for fagene 
Fag Ugedag (Aarhus) Ugedag (Herning) 
Pensionsøkonomi - Tirsdag 
Behavioral Finance Lørdag - 
Prisstrategi og prispolitik Onsdag - 
Ledelse og organisationsadfærd Mandag Tirsdag 
Ledelse og organisationspsykologi Mandag og Torsdag Lørdag 
Lederen som forandringsagent Torsdag - 
Organisationsteori og -design Torsdag Onsdag/Lørdag 
Management Control: Lean, Beyond Budgeting, 
Balanced Scorecard Lørdag - 

Regnskabsanalyse og værdiansættelse Lørdag - 
Styring af projekter og projekters økonomi Lørdag - 
Virksomhedsanalyse - Torsdag/Lørdag 
Økonomistyring i ledelsesperspektiv Lørdag Torsdag 
Fixed Income Lørdag - 
Portfolio Analysis Lørdag - 
Markedsføring på forbrugermarkedet Mandag/Onsdag - 
Markedsføring på det professionelle marked Mandag - 
Eksternt Regnskab (10 ECTS points) Lørdag Tirsdag/Lørdag 
Strategisk Ledelse Lørdag Lørdag 

 
 
Tilmelding til valgfagene via selvbetjeningen på mit.au.dk mellem den 1. og 10. maj 2018. 
Har du spørgsmål, som vedrører faglige sammenhænge, eller søger du blot gode råd, så kan du 
kontakte koordinator for din specialisering: 
 

Specialisering Aarhus Herning 
Finansiel Rådgivning -  Finn Steen Jakobsen, 

finnsj@btech.au.dk 
Finansiering Michael Christensen, 

mic@econ.au.dk 
-  

Marketing Management Karen Brunsø,  
kab@mgmt.au.dk 

-  

Organisation Henrik B. Sørensen, 
here@mgmt.au.dk 

Michael Nørager, 
michael@btech.au.dk 

Regnskab og Økonomistyring Finn Schøler,  
fsc@econ.au.dk 

Finn Steen Jakobsen, 
finnsj@btech.au.dk 

 
Hvis du har spørgsmål af administrativ karakter eller andre generelle forhold, kan du kontakte Ask 
Aarhus BSS Student Services på tlf: 87164026 eller e-mail: studentservices.bss@au.dk. 
 

                                                
2 Der tages forbehold for ændringer ved endelig skemalægning. 

mailto:kab@mgmt.au.dk
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Yderligere informationer 
 
Bemærk, at du, med en HD 2. del, vil kunne optages på cand.merc. eller cand.merc.aud. ved Aarhus BSS - 
dog med krav om supplerende prøver. Du kan se, hvad du skal supplere med her (under adgangskrav): 
Revision 

Cand.merc. 
 

http://kandidat.au.dk/revision/
http://kandidat.au.dk/erhvervsoekonomi-candmerc/

