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Adgang til erhvervslivet på Business Class
Brænder du for at arbejde med strategi, ledelse, innovation, regnskaber og glo-
bale forretningsplaner, er en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA et rigtig 
godt valg. Uddannelsen tager tre år og er din indgang til en karriere i erhvervsli-
vet. Her får du et skarpt overblik over en række økonomiske og ledelsesmæssige 
forhold, så du kan løse en bred vifte af de problemstillinger, som en moderne 
virksomhed står over for.

Uddannelsen kan læses på alle SDU’s campusser. Denne folder giver information 
om de linjer der kan læses i Kolding
 
Flere linjer at vælge imellem 
Erhvervsøkonomiuddannelsen på SDU Kolding byder på stor valgfrihed, fordi 
du kan vælge linje efter dit interesseområde. Der er endvidere mulighed for en 
meritordning:

 � Erhvervsøkonomi, HA – Digitalisering og forretningsudvikling
 � Erhvervsøkonomi, HA – Generel erhvervsøkonomi
 � Erhvervsøkonomi, HA – Entreprenørskab og innovation
 � Erhvervsøkonomi, HA – Meritordning (for dig der har en akademiuddannelse)

Uddannelsens opbygning
Uddannelsen er skruet sammen af forskellige elementer: 

 � Fællesfag for alle erhvervsøkonomiske linjer på Syddansk Universitet
 � Linjespecifikke fag og valgfag 
 � Bachelorprojekt med mulighed for tilknytning til en virksomhed
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Karrieremuligheder
Med en bachelor i erhvervsøkonomi, HA er du den oplagte medarbejder inden for 
stort set alle virksomhedens administrative funktioner, f.eks. regnskab, marke-
ting, planlægning, it, personaleadministration og organisation – afhængigt af dit 
interessefelt og den linje, du vælger.

På HA linjerne i Kolding kommer du tæt på erhvervslivet allerede under dit studie. 
Du vil møde rigtige virksomheder med rigtige problemstillinger i flere af fagene, og 
du får dermed muligheden for at afprøve din teori i praksis og opbygge et fagprofes-
sionelt netværk, som du kan bruge i din fremtidige karriere.  

CAND.

Cand.merc.

Alle vores HA linjer giver dig grundlaget for at 
læse videre på en toårig kandidatuddannelse. 
Som en naturlig fortsættelse på SDU Koldings 
bachelorlinjer inden for erhvervsøkonomi tilbyder 
vi kandidatuddannelser:

 � Cand.merc. Styring og ledelse
 � Cand.merc. Forretnings- og markedsudvikling
 � Cand.merc. Business Controlling
 � Cand.merc.aud.
 � Erhvervskandidat
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Generel erhvervsøkonomi
Linjen Generel erhvervsøkonomi 
giver dig særlige kompetencer til at 
analysere virksomhedens økonomiske 
forhold og har derfor vægt på it-værk-
tøjer, driftsøkonomi samt kvalitativ 
metode og vidensprocesser.

“Personligt er jeg meget glad for at læse HA 
Generel. Allerede nu har det givet mig, en langt 
større forståelse for virksomhedens økonomi-
ske sammenhænge, og hvordan virksomheden 
opnår sine mål og skaber resultater inden for 
områder som økonomi, afsætning, ledelse og 
samarbejde. ” 

Nikolai Rosenkrands Busch
Erhvervsøkonomi, HA - Generel erhvervsøkonomi
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Uddannelsens opbygning på Generel erhvervsøkonomi
6.

 s
em Bachelorprojekt  

(20)
Strategi  

(10)

5.
 s

em
.* Udlandsophold på universitet (30) eller 

projektorienteret forløb (10) og valgfag (20) *

4.
 s

em

Makro-
økonomi  

(10)

Regnskab 
(10)

Erhvervs-
jura  
(5)

Videre- 
gående 

kvantitative 
analyser  

(5)

Kvalitativ metode og 
vidensprocesser 

(10)

3.
 s

em Finansiering 
(10)

Driftsøkonomi 
(10)

2.
 s

em

Mikro-
økonomi 

(10)

Matematik 
og statistik 

(10)

Marketing  
(10)

Virksomhe-
dens informa-
tionssystemer 

(5)

Virksom-
hedens IT 
værktøjer 

(5)

1.
 s

em

Organisation  
med videnskabsteori  

(10)

Entreprenørskab og  
forretningsforståelse  

(10)

 
*Fag på 5. semester kan erstattes af studieophold i udlandet. Projektorienteret forløb i 
en virksomhed eller organisation kan gennemføres som valgfag (10 ECTS) - se s. 12.

Tallene i parentes angiver fagets størrelse i ECTS points (læs mere på ug.dk). 
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Entreprenørskab og innovation
Her får du en solid erhvervsøkonomisk kompetence med 
en tilbundsgående viden om entreprenørskab, innovation 
og forretningsudvikling. Linjen har fokus på nøgleord 
som initiativ, kreativitet og fleksibilitet. Studiet bygger 
på en vekselvirkning mellem teori og praksis. Som noget 
unikt ved linjen skal du fra dit 2. semester og resten af 
studieforløbet enten tilknyttes en værtsvirksomhed eller 
arbejde på at opbygge din egen virksomhed. På den måde 
kan du hele tiden afprøve din teori i praksis, og du får en 
fantastisk mulighed for at skabe et netværk, et erfa-
ringsgrundlag og eventuelt dit eget forretningsgrundlag 
allerede, mens du læser.

“Jeg har valgt HA entrepre-
nørskab og innovation, fordi 
værtsvirksomhedsforløbet, 
som er specielt ved denne 
linje er en enestående mulig-
hed for at afprøve teorien, der 
undervises i på universitet, i 
praksis ude i min værtsvirk-
somhed, hvor jeg arbejder 
med praktiske udfordringer 
og problemstillinger. Det at 
være tilknyttet en virksom-
hed på denne måde, bidrager 
ligeledes med mange nye 
relationer til mit profes-
sionelle netværk. Fagene er 
spændende og forbereder mig 
til en fremtidig karriere som 
selvstændig eller erhvervsle-
der.”

Dan Gamborg Kallan 
 Erhvervsøkonomi, HA – Entre-

prenørskab og Innovation
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Uddannelsens opbygning på Entreprenørskab og innovation
6.

se
m Bachelorprojekt

(20)
Strategi

(10)

5.
se

m
* Udlandsophold på universitet (30) eller

projektorienteret forløb (10) og valgfag (10) * Opstart og vækst:  
Ressourcer og Økonomi (10)

4.
se

m

Makro- 
økonomi

(10)

Regnskab
(10)

Erhvervsjura
(5)

Videregående 
kvantitative 

analyser 
(5)

Innovationsledelse
(10)

3.
se

m Finansiering
(10)

Salg
(5)

Forretnings-
processer  

og IT
(5)

2.
se

m

Mikro- 
økonomi

(10)

Matematik og 
statistik

(10)

Marketing 
(10)

Forretningsideer  
og -modeller

(10)  

1.
se

m Organisation med  
videnskabsteori

(10)

Entreprenørskab og 
 forretningsforståelse

(10)

*Fag på 5. semester kan erstattes af studieophold i udlandet. Projektorienteret for-
løb i en virksomhed eller organisation kan gennemføres som valgfag - se side 12.

Tallene i parentes angiver fagets størrelse i ECTS points (læs mere på ug.dk). 
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Digitalisering og  
forretningsudvikling  
Drømmer du om at arbejde med digitali-
sering på et højt niveau og opnå kom-
petencer til at drive virksomheder og 
udvikle forretningsmodeller, der er om-
stillingsparate til den digitale verden? Så 
skal du læse denne nye HA linje. Du får 
fag inden for sociale medier, du lærer om 
hvordan man digitaliserer forretnings-
processer – og så skal du udarbejde et 
digitaliseringsprojekt i samarbejde med 
en virksomhed.

” Jeg valgte HA- digitalisering og forrets-
ningudvikling, fordi der vil komme mere 
digitalisering i fremtiden, og der vil være 
brug for nogen med denne uddannelse. 
Det betyder meget for mig, at jeg valgte en 
uddannelse, der også vil blive efterspurgt 
i fremtiden. Jeg glæder mig til at lære om, 
hvordan man kan bruge SoMe i forhold til 
virksomheder og jeg glæder mig også til 
at lære lidt mere om It. Når jeg er færdig, 
vil jeg gerne være selvstændig, hvilket jeg 
synes uddannelsen ligger godt op til.”

Jannie Britt Jensen, HA - Digitalisering og for-
retningsudvikling
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Uddannelsens opbygning på Digitalisering og forretningsudvikling
6.

se
m Bachelorprojekt

(20)
Strategi

(10)

5.
se

m
* Udlandsophold på universitet (30) eller 

projektorienteret forløb (10) og valgfag (10) * Digitaliseringsprojekt i 
virksomhed (10)

4.
se

m

Makro-
økonomi

(10)

Regnskab
(10)

Erhvervs-
jura
(5)

Videre-
gående 

kvantitative 
analyser 

(5)

Digitalisering og  
forretningsmodeller

(10)

3.
se

m Finansiering
(10)

Marketing og  
sociale medier

(10)

2.
se

m

Mikro- 
økonomi

(10)

Matematik 
og  

statistik
(10)

Marketing
(10)

Udvikling 
af digitale 
løsninger 

(5)

Virksom-
hedens  

informations- 
systemer 

(5)

1.
se

m Organisation med 
 videnskabsteori

(10)

Entreprenørskab og 
 forretningsforståelse

(10)

*Fag på 5. semester kan erstattes af studieophold i udlandet. Projektorienteret for-
løb i en virksomhed eller organisation kan gennemføres som valgfag - se side 12.

Tallene i parentes angiver fagets størrelse i ECTS points (læs mere på ug.dk). 
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HA Meritordning 
– for dig, der har en akademiuddannelse

Som finans-, logistik-, service-, handels- eller markedsføringsøkonom eller Finan-
cial Controller kan du få en erhvervsøkonomisk bachelor på kun 1½ - 2 år.

Du tager udgangspunkt i den uddannelse, som du har fra erhvervsakademiet og 
bygger mere viden på, så du til slut har en fuld bacheloruddannelse. Du følger fag 
sammen med medstuderende, som læser den 3-årige bacheloruddannelse.

Meritordningen på HA giver dig en fuld erhvervsøkonomisk universitetsbachelor 
på kortere tid, og giver dig retskrav til cand.merc. uddannelserne på SDU.
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Adgangskrav til  
erhvervsøkonomi, 
HA
For at blive optaget på uddannelsen 
skal du have:

 � Adgangsgivende eksamen  
(gymnasial uddannelse)

 � Dansk A, Engelsk B og  
Matematik B

 � Samfundsfag B, Samtidshistorie B, 
International økonomi B,  
Historie B eller Idéhistorie B 

Der er to ansøgningsfrister:

For kvote 2 er ansøgningsfristen  
den 15. marts kl. 12.00. Optagelse 
sker ud fra en motiveret ansøgning, 
en unitest og et interview.
For kvote 1 er ansøgningsfristen  
den 5. juli kl. 12.00. Optagelse sker 
ud fra dit karaktergennemsnit.

Der er adgangsbegrænsning på 
uddannelsen.

Læs mere på sdu.dk/ha

Du kan selvfølgelig søge SU til ud-
dannelsen.

Ved SDU har merituddannelsen stu-
diestart i september.

Ansøgning til Meritordningen 
senest 15. marts kl. 12.00 via vores 
hjemmeside –  sdu.dk/ha
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”Grib muligheden og kom afsted.  
Du vil ikke fortryde det. Det er en 
oplevelse for livet og en investering i 
din fremtid. Et udlandsophold giver dig 
international erfaring, som er en vigtig 
faktor, når du skal ud på arbejdsmar-
kedet efter studiet. Verden bliver mere 
global og medarbejdere med interna-
tional erfaring er nødvendige. Udover 
styrket karrieremuligheder på fremti-
dens arbejdsmarked, så vil et udlands-
ophold give dig en masse livserfaring 
og et internationalt netværk, som du vil 
få gavn af senere i dit liv. Jeg vil derfor 
kraftig opfordre dig til at rejse ud og 
opleve verden under studiet.”

Simon Juel Bundgaard om sit udlands-
ophold til Autonomous University i  

Barcelona og Fudan University i Shanghai 
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Udlandsophold eller  
projektorienteret forløb
Uanset hvilken HA linje du vælger at læse, har du en unik mulighed for at prøve 
dine kræfter af i udlandet gennem et udlandsophold på 5. semester. Det at bo og 
studere i et andet land giver dig et kæmpe plus på dit CV, et internationalt net-
værk og en oplevelse for livet. Der er masser af muligheder for at finde et sted du 
har lyst til at være. Syddansk Universitet samarbejder med næsten 200 universi-
teter i hele verden, og vi hjælper gerne med at få det arrangeret.

Der vil også være mulighed for projektorienteret forløb i en virksomhed eller 
organisation på studiets 5. semester,  hvor du kan afprøve din teori i praksis.

”Det var lærerigt at være i praktik under mit 
HA studie. Det var fedt at afprøve teorierne 
fra studiet i praksis. Forløbet blev afsluttet 
med en mundtlig eksamen, hvor vi skulle 
reflektere over det vi havde lært – det fik vi 
rigtigt meget ud af. Samtidig fik jeg oparbej-
det et netværk som jeg kan bruge i fremtiden”

 
Line Lindblad Storm om sit studieophold ved

BLACK SWAN FASHION.
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Studieliv i Kolding
Som studerende i Kolding har du et væld 
af muligheder for at hygge dig med dine 
medstuderende efter endt undervisning. 
Vi har f.eks. SDU Sport, hvor du kan 
spille blandt andet fodbold, håndbold og 
badminton eller måske være med i den 
fælles løbeklub - det hele selvfølgelig til 
studentervenlige priser. 

I Kolding har vi også Godset, som er 
vores regionale spillested i trekantsom-
rådet. Her afholdes der ofte koncerter og 
arrangementer – selvfølgelig til studen-
tervenlige priser. Derudover råder SDU 
Kolding over egen fredagscafé – Café 
Ubåden. Ubåden har åbent stort set hver 
fredag, og er et dejligt sted at afslutte 
ugen på studiet. Så tag endelig en studie-
kammerat i hånden og gør brug af vores 
aktive studieliv i Kolding. 

Sidst, men absolut ikke mindst har SDU 
Kolding foreningen SDU Link, som vil 
skabe link mellem universitet og er-
hvervslivet. Der vil hvert semester være 
spændende arrangementer med ledere 
fra erhvervslivet. 
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Få mere at vide…
Du er altid velkommen til at kontakte os.

Studieservice:  
studieservice-ko-sam@sdu.dk, tlf: 65501101

Faglig vejleder: vejledercm-ha@post.sdu.dk

Læs mere om erhvervsøkonomi, HA, og den direkte vej til en 
karriere i erhvervslivet på

sdu.dk/ha

http://www.sdu.dk/erhvervsoekonomi/kolding

