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Egen vurdering af din bacheloruddannelse i forbindelse med optagelse på Cand.Negot – 

Engelsk, Tysk eller Spansk 

Udfyld venligst skemaet herunder med de fag du mener lever op til adgangskravene. På side 3 kan 

du se hvilke fagområder, der lever op til vores adgangskrav. 

• Et fag kan kun dække 1 fagområde – f.eks. Marketing kommunikation kan kun dække 1 af 
fagområderne.

• Faget skal leve op til adgangskravene, der står på listen over fagområder (s. 2-3)

• Du bør vedhæfte fagbeskrivelser på dansk, engelsk, svensk eller norsk, så vi kan se indholdet 
af dine fag.

• Hvis du indsender en ansøgning, vil vi gerne have, at du skriver dit fulde navn her på skemaet: 

Læg venligst mærke til, at vi ikke accepterer praktikophold som dækkende for fagområderne, da du skal have modtaget 

undervisning i teorierne. Praktisk erfaring dækker derfor ikke områderne. Ligeledes godtager vi ikke projektopgaver som 

dækkende for fagområderne, da indholdet i opgaven ikke tydeligt viser emnernes ECTS-vægtning.  

Adgangskrav 

10 ECTS Marketing 

Fagtitel Side i fagbeskrivelsen 

10 ECTS Erhvervsøkonomi/Organisation 

Fagtitel Side i fagbeskrivelsen 

10 ECTS Økonomi 

Fagtitel Side i fagbeskrivelsen 
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10 ECTS Kommunikation 

Fagtitel Side i fagbeskrivelsen 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

10 ECTS Kultur 

Fagtitel Side i fagbeskrivelsen 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

10 ECTS Sprog (profilsprog) 

Fagtitel Side i fagbeskrivelsen 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Hvilke fagområder lever op til adgangskravene? 

 

Marketing: 

- Marketing 

- Forbruger adfærd 

- PR 

- Marketing kommunikation 

- Reklame 

- Business to Business 

- Business to Customer 
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- Afsætningsøkonomi 

 

Erhvervsøkonomi/Organisation 

- Business/Erhverv 

- Ledelse 

- HR 

- Organisation 

- Statistik 

- Erhvervsret 

- Erhvervsadministration/ledelse 

- Finansiering 

 

Økonomi: 

- Mikroøkonomi 

- Makroøkonomi 

- Økonomi 

- Regnskab 

 

Kommunikation: 

- Forhandling 

- Kommunikation 

- Interkulturel kommunikation 

 

Kultur: 

- Kulturteorier 

- Sociologi 

- Antropologi 

 

Sprog: 

- Sprogteori 

- Grammatik 

 

 

Lever du op til adgangskravene? 

 

Ja: Vedhæft venligst dokumentet her til din ansøgning. Vi gennemgår de dokumenter du har 

indsendt med din ansøgning for at se om vi er enige i din egen vurdering. Du får derefter 

besked gennem Ansøgningsportalen. 

 

Nej: Det er desværre ikke muligt at blive optaget på studiet hvis du ikke lever op til 

adgangskravene.  

 

Måske: Hvis du er i tvivl om hvorvidt du lever op til adgangskravene, er du meget velkommen til at 

sende en ansøgning. Så sørger vi for at få lavet en vurdering af din baggrund.  

 

Vejledning 

Hvis du ikke lever op til adgangskravene, vil vi meget gerne prøve at hjælpe dig med at finde ud af 

om SDU tilbyder en anden uddannelse du vil være kvalificeret til at blive optaget på. Du kan 

kontakte os på: 
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- Telefon: 6550 1052 – alle hverdage mellem kl. 10-14 

- Skrift: gennem SPOC; vælg Optagelse → Kandidat 

http://www.sdu.dk/SPOC

