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Kære HD 2. delsstuderende 
 

 
Som det sikkert er dig bekendt, skal du nu til at vælge valgfag på dit HD 2. dels-forløb. 

 
 
Denne korte note beskriver valgfagsproceduren samt - mere interessant - den række af fag, som 

du kan vælge i blandt. Du skal vælge fag svarende til 10 ECTS points, og da fagene – med en 

enkelt undtagelse – er på 5 ECTS points, svarer det til, at du skal vælge to fag. 

 

 
Vi har  skruet ”valgfagspaletten” sammen, således at den indeholder eksplicitte valgfag udbudt af 

den enkelte 2. dels-specialisering, og hertil kommer fag fra første semester fra andre 

specialiseringer. Her har de enkelte koordinatorer sammen med studielederen været gennem de 

forskellige fagbeskrivelser med henblik på at udrede, hvor der er såvel muligheder som 

begrænsninger i forhold til fagindhold, indre sammenhæng og fagligt overlap. 

 

 
Du kan principielt vælge valgfag fra 3 forskellige steder: 

 
 

 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. 

 

 
Faget Corporate Finance udbydes af Campus Herning, og faget svarer i øvrigt til faget af samme 

navn, som udbydes på HD-F på 2. semester, og i dette lys kan faget naturligvis ikke vælges af 

studerende på HD-F. Undervisningen gennemføres i undervisningslokaler i Silkeborg. 

 

 
For de, som læser på 2. dels-specialiseringen i Regnskab og Økonomistyring OG som påtænker 

efterfølgende at læse cand. merc. (AUD), bør faget Corporate Finance ikke vælges, da faget er en 

del af den suppleringspakke, som giver adgang til cand. merc.-studiet. 

 

 
Endvidere  udbydes  faget  Pensionsøkonomi  i  samarbejde  med  Campus  Herning  (HD-FR). 

Konkret betyder det, at undervisningen foregår i undervisningslokaler i Silkeborg. 

 

 
Der  vil  kunne  findes  mere  uddybende  beskrivelse  af  alle  relevante  fag  i  det  generelle 

kursuskatalog:  http://kursuskatalog.au.dk/en/coursecatalog/ 

http://kursuskatalog.au.dk/en/coursecatalog/
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A. Rene valgfag fra egen specialisering 
 

Vi har  følgende ”rene”  valgfag  på de enkelte specialiseringer, dvs. fag, der skønnes optimale for 

den givne specialisering: 

Campus Herning (HD-FR): 
 

 Corporate Finance 
 

 Pensionsøkonomi 
 

HD-F udbyder: 

 Portfolio Management 
 

 Behavioral Finance 
 

HD-MM udbyder: 

 Distributionsledelse 
 

 Prisstrategi og prispolitik 
 

HD-O udbyder: 

 Lederen som forandringsagent 
 

 Ledelse og organisationspsykologi 
 

 Perspektiver på strategi i praksis 

 Organisationsteori og –design 
 

 Ledelse og organisationsadfærd 
 

HD-R udbyder: 
 

 Økonomistyring i et ledelsesperspektiv 

 Virksomhedsanalyse 
 

 Økonomisk styring af projekter 
 
 
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: 

 Distributionsledelse  og  Prisstrategi  og  prispolitik  kan  kun  vælges  af  studerende  på 
Marketing Management, da fagene har en faglig progression i forhold til de forudgående 
fag på Marketing Management. 

 Virksomhedsanalyse 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) 

 Corporate Finance kan ikke vælges af studerende på Finansiering (faget er et obligatorisk 
fag på linjens 2. semester) 

 Økonomisk styring af projekter kan ikke vælges af studerende på Organisation og Ledelse, 
idet der er væsentligt overlap i forhold til faget Projektledelse på 2. semester. 
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C. Brug af 1. semesters fag som valgfag 
Desuden  kan  du  vælge  blandt  andre  specialiseringers  1.  semesterfag.  Der  er  dog  følgende 
begrænsninger: 

 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. 

 
Og hvad kan jeg så vælge? 
Nedenstående tabel samler muligheder og begrænsninger i forhold til valgfagsudbuddet. 

 
 
"Rene valgfag" 

Udbydes af:  
Tilladt for Herning F A ORG REGN 

Pensionsøkonomi x     Alle 

Corporate Finance x     O, A, FR og R 

Portfolio Management  x    Alle 

Behavioral Finance  x    Alle 

Distributionsledelse   x   A 

Prisstrategi og prispolitik   x   A 

Lederen som forandringsagent    x  Alle 

Perspektiver på strategi i praksis    x  Alle 

Ledelse og organisationspsykologi    x  Alle 

Organisationsteori og -design*    x  A, F, R og FR 

Ledelse og organisationsadfærd*    x  A, F, R og FR 

Økonomistyring i et ledelsesperspektiv     x Alle 

Virksomhedsanalyse     x R og FR 

Økonomisk styring af projekter     x R, A, F og FR 

Første-semesterfag       

Fixed Income  x    O, A, R og FR 
 

Portfolio Analysis  
 

x    O, A, R og FR 
 

Markedsføring på forbrugermarkeder   
 

x   O, F, R og FR 
 

Markedsføring på professionelle markeder   
 

x   O, F, R og FR 
 

Ekstern Regnskab (10 ECTS points)     
 

x O, A, F og FR 

Strategisk Ledelse     x F og FR 

       

*  Valgfag  som  er  en  del  af  det  store  "O-fag"  på  første 
semester 

      



4 

 

 

 

 

Nedenstående tabel forsøger at informere om, på hvilke ugedage de pågældende fag er placeret. 
Det skal dog for en god ordens skyld bemærkes, at det ikke har været muligt at tilrettelægge 
undervisningen, således der ikke er kalendermæssige hindringer – dels mellem fagene og dels 
mellem valgfagene og de obligatoriske fag, men vi har forsøgt at finde en løsning, som vi håber, 
tilgodeser de flestes ønsker. 

 
Fag Ugedag 

Pensionsøkonomi Tirsdag 

Corporate Finance Mandag 

Portfolio Management Lørdag 

Behavioral Finance Lørdag 

Distributionsledelse Onsdag 

Prisstrategi og prispolitik Onsdag 

Lederen som forandringsagent Torsdag 

Perspektiver på strategi i praksis Onsdag 

Ledelse og organisationspsykologi Mandag 

Organisationsteori og -design* Torsdag 

Ledelse og organisationsadfærd* Mandag 

Økonomistyring i et ledelsesperspektiv Lørdag 

Virksomhedsanalyse Lørdag 

Økonomisk styring af projekter Lørdag 

Fixed Income Lørdag 

Portfolio Analysis Lørdag 

Markedsføring på forbrugermarkeder Mandag/Onsdag 

Markedsføring på professionelle markeder Mandag 

Ekstern Regnskab (10 ECTS points) Lørdag 

Strategisk Ledelse Lørdag 
 

Den konkrete tilmelding foregår ved, at du udfylder tilmeldingsblanketten, som vil blive lagt på 
Blackboard og HD-hjemmesiden medio maj. Tilmeldingsfrist er 15. juni 2014. 

 
Har du spørgsmål, som vedrører faglige sammenhænge, eller søger du blot gode råd, så kan du 
kontakte den, som er koordinator for din specialisering: 

 Marketing Management: Thomas Preetzmann, tpree@asb.dk 

 Regnskab og Økonomistyring: Finn Schøler, fsc@asb.dk 

 Organisation: Mona Toft Madsen, mtm@asm.dk 

 Finansiering: Michael Christensen, mic@asb.dk 
 

Hvis du har spørgsmål af administrativ karakter eller andre generelle forhold, kan du kontakte: 

 Studie- og optagelsesvejleder Lotte Ganner Bech, lgbech@asb.dk 

 Studieleder: Søren Erik Nielsen,  sen@asb.dk 
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