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Sæt dit præg på den økonomiske udvikling
Vælg bacheloruddannelsen i økonomi (Oecon) og lær at forstå de mekanismer, 
der bestemmer den økonomiske udvikling – og dermed også samfundsudviklin-
gen. Uddannelsen appellerer både til din hjerne ved at hjælpe dig med at forstå 
komplekse sammenhænge - og til dit hjerte, fordi netop denne forståelse kan gøre 
en forskel i erhvervs- og samfundslivet.

 Kan læses i:   Â Odense

To linjer at vælge imellem

Oecon. – erhvervsøkonomisk linje. 
Her får du en grundig indføring i discipliner som finansiering, regnskab, 
økonomi styring og logistik samt indsigt i virksomhedsledelse, men også kvan-
titative metoder som statistik, matematik og IT. Det er alle fag, der sikrer dig et 
solidt fundament at analysere og finde løsninger ud fra.

Oecon. – samfundsøkonomisk linje. 
Her får du stor indsigt i områder som national- og international økonomi, 
herunder de mekanismer, som er afgørende for den økonomiske udvikling. Du 
får forståelse for virksomhedsøkonomi og markedskræfter – bl.a. de finansielle 
markeder samt indsigt i finans-, penge- og skattepolitik. Du bygger analyser på 
kvantitative metoder som matematik, statistik og økonometri.
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Attraktiv på arbejdsmarkedet
De fleste bachelorer i økonomi læser videre på en af SDU’s mange kandidat- 
uddannelser inden for økonomi (cand.oecon.), erhvervsøkonomi (cand.oecon. 
eller cand.merc.) eller revisorkandidatuddannelsen (cand.merc.aud.).

Der er stor efterspørgsel efter analytisk orienterede kandidater med et godt fun-
dament i matematik. Typiske ansættelsessteder er NOVO, Danske Bank, Vestas, 
A.P. Møller, Finansministeriet, Verdensbanken, COWI eller konsulentvirksom-
heder. Nogle vælger at videreuddanne sig som ph.d.-studerende.
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Uddannelsens 
opbygning
Oecon.-uddannelsens to linjer byg-
ger på fire strenge, der efterhånden 
fletter sig sammen:

 → En erhvervsøkonomisk streng
 → En mikroøkonomisk streng
 → En makroøkonomisk streng
 → En matematisk/statistisk streng 

Praktik- og udlandsophold er mu-
ligt på uddannelsens femte semester. 
Erfaringen har dog vist, at udbyttet 
er større på kandidatuddannelsens 
tredje semester.

Eksempler på udlandsophold 
omfatter analyse af mikrokreditter 
til ghanesiske musikere, ophold på 
NOVO’s afdeling i Japan, analyse af 
digebyggeri i Bangladesh, ophold 
ved en lang række danske ambassa-
der eller studieophold ved udenland-
ske universiteter.
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Økonomiuddannelsens opbygning på Erhvervsøkonomisk linje
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Den erhvervsøkonomiske linje har samme dækning af de erhvervsøkonomiske  
discipliner som HA-studiet, men med stærkere fokus på de kvantitativt oriente-
rede dele. Tallet viser fagets ECTS-vægt.
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”Økonomi er mere end bare interessen for tal. På uddannelsen går vi i dybden 
med forskellige aspekter af økonomi, som gør os i stand til at se hele billedet. 
Omdrejningspunktet er samfundet, og hvordan det påvirkes af forskellige ten-
denser. Lige fra, hvad der sker i EU, til faldende valutakurser og udviklingen på 
det finansielle marked. Vi lærer at overføre tendenserne til statistiske modeller 
og metoder for at se, hvilken betydning, de har for samfundet.  
Med udbudet af af valgfag er det muligt selv at forme sit studie i den ønskede 
retning. Det åbner en verden af muligheder – og både efterspørgslen på økono-
mer og job-porteføljen er stor.” 

Trine Trans - økonomi
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Økonomiuddannelsens opbygning på Samfundsøkonomiske linje
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Den samfundsøkonomiske linje supplerer virksomhedsperspektivet med et sam-
fundsøkonomisk perspektiv og bygger på et kvantitativt fundament. Tallet viser 
fagets ECTS-vægt.
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Filosofien  
bag uddannelsen
Studiets filosofi er den samme, 
som ligger bag sporten Parkour. 
Det vil sige, at du gradvist bliver 
stillet over for større udfordrin-
ger, så du i et naturligt flow bliver 
trænet til at se muligheder og ikke 
begrænsninger. Vi forventer, at 
du er kreativ og har lyst til at finde 
dine egne veje. Til gengæld giver 
vi dig en faglig basis for at springe 
højt og lande sikkert.

En stærk støtte
Dit studium er et led i en livslang 
proces, og vi har en tæt kontakt til 
mange af vores tidligere stude-
rende, som gerne giver deres 
personlige og faglige erfaringer 
videre til nye studerende. Når du 
starter, får du en ældre studerende 
som mentor. Det sikrer, at du lige 
fra begyndelsen bliver integreret i 
både det faglige og det sociale liv.
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Optagelse
For at blive optaget på uddannelsen skal du have:

 → Adgangsgivende eksamen (gymnasiel)
 → Matematik A 
 → Dansk A
 → Engelsk B
 → Historie B, Idehistorie B, Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

Karakterkrav i kvote 1: Et gennemsnit på mindst 4,0 fra din adgangsgivende 
eksamen eller minimum 6,0 i Matematik A. Alle fag skal være bestået med 
minimum karakteren 2,0.

For kvote 2 er ansøgningsfristen den 15. Marts.  
Optagelse sker ud fra dit cv, en motiveret ansøgning,  
en unitest og et interview.
For kvote 1 er ansøgningsfristen den 5. juli.  
Optagelse sker ud fra dit karaktergennemsnit.

Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen.

Videreuddannelse 
Med en bacheloruddannelse i Økonomi får du 
direkte adgang til at læse på en af SDU’s mange 
2-årige kandidatuddannelser inden for økonomi, 
for en specialisering mod dit drømmejob.

CAND.
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Få mere at vide…
Du er altid velkommen til at kontakte os.

På sdu.dk/optagelse kan du se mere om dine kombinations-
muligheder og få vejledning til at vælge bacheloruddannelse. 
Du kan også ringe mandag til fredag mellem kl. 10–14 på 
tlf. 6550 1050 eller skrive til sdu.dk/SPOc.

Faglig vejleder 
sdu.dk/fagligvejledersamf

sdu.dk/samba

http://sdu.dk/optagelse
http://sdu.dk/spoc
http://www.sdu.dk/samba

