
Haseeb Mohamed Guman
Studerende

”’Cand.merc.aud’ kaldes også revisoruddannel-
sen, da den er nødvendig, hvis man gerne vil være 
statsautoriseret revisor. Uddannelsen åbner op for 
mange muligheder, og jeg kunne godt tænke mig 
at arbejde i udlandet på et tidspunkt.”

Patrick Frischneck
Studerende

”Strukturen på cand.merc.aud. er rigtig god, fordi 
undervisningen er samlet få dage om ugen. Det gi-
ver gode muligheder for at have et relevant studie-
job ved siden af studiet.” 

Studiested
Syddansk Universitet i Kolding

 
Studiestart
1. september

Ansøgningsfrist
1. marts (studiestart 1. september)

Få mere at vide
Syddansk Universitet, Kolding

Studieservice: 
Email: Studieservice-ko-sam@sdu.dk 

Faglig vejleder: 
E-mail: Vejledercm-ha@post.sdu.dk

Se mere på:
sdu.dk/da/Uddannelse/Kandidat/
Candmercaud_kolding

Kandidatuddannelsen
Cand.merc.aud. 
Revisoruddannelsen

facebook.com/ 
samfundsvidenskab.sdu

@samfundsvidenskab_sdu
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Kandidatuddannelse
Samfundsvidenskab
sdu.dk/samka
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Revisoruddannelsen

facebook.com/ 
samfundsvidenskab.sdu

@samfundsvidenskab_sdu



Kort beskrivelse af fag 
Revisionsteori giver dig en introduktion til det  
teoretiske fundament i revision, der gør, at du bliv-
er i stand til at planlægge og udføre en revision. 
Du lærer også om god revisoradfærd.   

Ekstern rapportering fokuserer på grundlæggen-
de regnskabsteori og regnskabsregulering – såvel 
nationalt som internationalt. Du bliver i stand til 
at håndtere strategisk regnskabsanalyse,  
værdiansættelse af virksomheder, vurdering af 
aktier mv.  

Økonomistyring giver dig kompetencer til at 
vurdere implementerede økonomistyringssyste-
mer, med tilknyttede interne regnskaber og disses 
betydning for revision og regnskabsaflæggelse. 

Skatteret giver dig et indgående kendskab til 
skatteretlig regulering. Dermed bliver du i stand til 
at udarbejde skatteregnskaber for såvel person-
er som selskaber. Du får færdigheder i at kunne 
deltage i skatterådgivning og opnår kendskab til 
regulering af moms og visse afgifter.  

Erhvervsret giver dig færdigheder i at identificere 
de grundlæggende retlige problemstillinger inden-
for tre emneområder: Selskabsret, kreditsikringsret 
og konkursret. 

Cand.merc.aud. som erhvervskandidat 
Det er muligt at læse cand.merc.aud. over et 
forlænget studieforløb, mens du er i deltids-
beskæftigelse. Uddannelsen er gratis, og du kan 
læse mere om uddannelsen her: sdu.dk/da/ud-
dannelse/erhvervskandidat/candmercaud_ 
kolding

Uddannelsens profil 
Revision giver dig et indgående kendskab til re-
visionens planlægning og gennemførelse, samt 
færdigheder i at revidere regnskaber i små og store 
virksomheder.  

Regnskab giver dig kompetencer inden for ekstern 
rapportering og intern økonomistyring på både et 
operationelt, taktisk og strategisk niveau.  

Jura fokuserer på retsområder, der knytter sig 
til revisors arbejdsområde inden for revision og 
rådgivning. Du får færdigheder inden for bl.a. sel-
skabsret, kreditsikring, insolvensret samt skatte- 
ret. 

Karrieremuligheder  
Som cand.merc.aud. kan du: 

• Deltage i revision af private og offentlige virk- 
 somheder.

• Fungere som rådgiver indenfor internt og eks- 
 ternt regnskab, samt skatteret og erhvervsret. 

• Styre arbejds- og udviklingssituationer inden  
 for uddannelsens fagområder.

• Tage ansvar for at gennemføre fagligt og   
 tværfagligt samarbejde.

Statssutoriseret revisor 
Uddannelsen giver dig adgang til at blive stats- 
autoriseret revisor. For at du kan blive statsauto- 
riseret revisor, skal du, efter at du er uddannet 
som cand.merc.aud., arbejde som revisor og bestå 
en eksamen.

Kvalifikationer 
Uddannelsen giver dig mange karrieremuligheder 
som f.eks. økonomichef, regnskabschef, intern 
revisor, som fuldmægtig ved SKAT eller som con-
troller.

For dig, som er interesseret i revision, 
regnskabsvæsen og skatteret.  
En vej til statsautoriseret revisor. 

Kandidatuddannelsen  
Cand.merc.aud. 
Revisoruddannelsen
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Adgangskrav 
Du har direkte adgang til uddannelsen:  
Med en erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse, 
HA.  
Med en HD-F eller HD-R såfremt du består spe-
cialmodul på i alt 20 EcTS.

Du har indirekte adgang til uddannelsen: 
Med en bachelor der indeholder mindst 75 EcTS 
inden for erhvervsøkonomi (kan evt. opfyldes ved 
valgfag). Derudover er der krav om specifikke 
fagområder. Disse kan suppleres op efter nærmere 
regler. 

Der kan suppleres efter optagelse med mak-
simalt et fagområde, dog skal fagområderne 
mikroøkonomi, finansiering og regnskab være 
bestået inden studiestart.  

Læs mere om adgangskrav samt supplering her: 
www.sdu.dk/da/uddannelse/kandidat/cand- 
mercaud_kolding/adgangskrav

 
4. semester

Kandidatspeciale 
30 ECTS

3. semester
Valgfag eller udlandsophold

30 ECTS

2. semester
Skatteret 
15 ECTS

Revisionsteori
15 ECTS

1. semester
Erhvervsret

15 ECTS
Ekstern rapportering

10 ECTS
Økonomistyring

5 ECTS

Uddannelsens opbygning med opstart 1. september.

Adgangsbegrænsning
Der er et begrænset antal pladser på på uddan-
nelsen.  
Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er 
pladser, anvendes et pointsystem til udvælgelse af 
ansøgere uden retskrav. Ansøgere rangeres her- 
efter på baggrund af deres score.

 
Sprogkrav  
Søger du ind på baggrund af en dansk uddannelse, 
hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke 
dokumentere dine sprogkundskaber yderligere. 

Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende 
eksamen (også danske statsborgere) skal have 
bestået dansk A, studieprøven i dansk som an-
detsprog eller kunne dokumentere tilsvarende 
danskkundskaber. 

Nordiske ansøgere skal dokumentere norsk/
svensk/finsk/islandsk på et niveau svarende til 
Dansk A.

 

Samfundsvidenskab  /01/20


