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– en vej til 
statsautoriseret 
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http://sdu.dk/erhvervskandidat
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Erhvervskandidatuddannelsen i revision (cand.merc.aud.) er uddannelsen for dig, 
der arbejder med regnskabsvæsen, revision og skatteret.

Se perspektivet  
og detaljen

Hvis du vil være statsautoriseret revisor i Danmark, er 
cand.merc.aud. en vej at gå. Det betyder, at uddannel-
sens primære sigte er at skabe det teoretiske funda-
ment, der kvalificerer dig som revisor. For at blive 
statsautoriseret revisor skal du efter endt uddannelse 
arbejde som revisor og bestå en eksamen. 

Adgangsbillet til andre 
spændende jobs

En cand.merc.aud. uddannelse giver dig også adgangs-
billet til at arbejde i stillinger som eksempelvis control-
ler, økonomichef, regnskabschef eller som fuldmægtig 
f.eks. hos SKAT. 

Mulighed for at kombinere studie  
med fuldtidsjob

Erhvervskandidat i revision er en fireårig uddannelse 
på deltid til dig, der samtidig er i relevant job og gerne 
vil læse en kandidatuddannelse ved siden af. Derfor er 
uddannelsen ikke SU- berettiget, til gengæld får du løn 
fra dit studierelevante job ved siden af studiet. De stu-
derende på erhvervskandidatuddannelsen opkræves 
ikke deltagerbetaling.

Deltagerprofil og forudsætninger
 
Du skal have en dokumenteret ansættelsesaftale med 
en offentlig eller privat arbejdsgiver om sideløbende 
relevant beskæftigelse på baggrund af en relevant ba-
cheloruddannelse (eller anden relevant uddannelse på 
samme niveau) svarende til mindst 25 timer om ugen i 
gennemsnit som årsnorm.

Der stilles de samme faglige krav som på den toårige 
kandidatuddannelse. Erhvervskandidat i revision er 
blot tilrettelagt som et fast, fireårigt deltidsforløb.

Skulle du være i den situation, at du ikke længere opfyl-
der kravet til beskæftigelse, vil universitetet automatisk 
tilbyde dig at blive overflyttet til kandidatuddannelsen 
på heltid.

Hvis du fortryder indskrivningen på erhvervskandi-
datuddannelsen, har du ret til at blive overflyttet til 
kandidatud- dannelsen på heltid fra førstkommende 
semesterstart.

Plads til familie og karriere

Det kan være svært at forene karriere og familieliv med 
uddannelsen. Erhvervskandidaten i revision er kræ-
vende, men givende. Der vil –  naturligvis – være forskel 
på, hvor meget tid den enkelte skal bruge på uddannel-
sen ud over tilstedeværelsen i undervisningen. Et løst 
overslag er ca. 20 timer om ugen. 

Vi anbefaler derfor, at du inddrager familien i beslut-
ningen om deltagelse. Erfaringsmæssigt vil man også 
kunne blive nødt til at nedtone sine fritidsaktiviteter i 
perioden.
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Semester Forløb 120 ECTS + 20 ECTS forløb for  
HD-R eller HD-F baggrund

1 • Erhvervsret (15 ECTS)

Introduktion til 
• Regnskab (HD-F) 
• Finansiering (HD-R)

(5 ECTS)

2 • Skatteret (15 ECTS)

Introduktion til 
• Regnskab (HD-F)  
• Finansiering (HD-R)

(5 ECTS)

3
• Regnskab (10 ECTS)
• Økonomistyring (5 ECTS)

Introduktion til 
• Organisation

(5 ECTS)

4 • Revisionsteori (15 ECTS)
Introduktion til 
• Videnskabsteori og metode

(5 ECTS)

5
• Valgfag eller udlandsophold 

(15 ECTS*)

6
• Valgfag eller udlandsophold 

(15 ECTS*)

7
• Kandidatspeciale (30 ECTS)

8

Erhvervskandidatuddannelsen i revision, cand.merc.
aud. er en forskningsbaseret videregående uddannelse 
på kandidatniveau, som udgør den teoretiske del af ud-
dannelsen til statsautoriseret revisor. Du opnår derfor 
de teoretiske kvalifikationer til at udøve revision af 
private og offentlige virksomheder og institutioner.

Uddannelsens opbygning
Vi har opbygget et uddannelsesforløb over 4 år med to 
semestre per år. 

I oversigterne nedenfor skal desuden inkluderes 20 
ECTS i introducerende erhvervsøkonomiske fag, hvis 
du har en HD-R eller HD-F baggrund. Du kan kontakte 
vores faglige vejleder for nærmere information.

* Valgfag kan fordeles på 5. + 6. semester med fordelingen 15 ECTS / 15 ECTS eller 10 ECTS på det ene og 20 ECTS 
på det andet.

Kompetenceprofil
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Du forventes at deltage aktivt i undervisningen med din erfaring 
fra praksis. Denne viden sættes i spil med vores videnskabelige 
og teoretiske tilgang til de færdigheder, du skal trække på i dit 
professionelle virke.

Erhvervskandidatuddannelsen

Vælger du erhvervskandidatuddannelsen, får du mulighed for en 
stor fleksibilitet i planlægningen af dit studium, så du både kan 
tilgodese dit ønske om at lære nyt og dit behov for at passe dit 
erhvervsarbejde.

Erhvervskandidatuddannelsen har samme faglige indhold og 
niveau som heltidsvarianten af cand.merc.aud. Du kan læse mere 
på websider for uddannelsen.

Undervisningen

Undervisningen opbygger og udvikler din forståelse for den 
teori og de metoder, du vælger, når du reviderer eller udfører 
rådgivningsopgaver. Vi har fokus på, at du skal kunne anvende og 
håndtere denne viden kritisk og bevidst i en praktisk hverdag. I 
undervisningen inddrager vi din praktiske erfaring i arbejdet med 
teorien, hvad enten det drejer sig om revisionsteori, internationa-
le regnskabsstandarder eller erhvervs- og skatteretlig regulering.

Vores erfaring med at uddanne studerende, der 
allerede arbejder i revisionsbranchen, afspejles
i tilgangen til undervisningen.

En vej til  
at blive stats-
autoriseret  
revisor
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Adgangskrav
For at søge optagelse på erhvervskandidatuddan-
nelsen i revision, cand.merc.aud., skal du have en 
relevant bacheloruddannelse og sideløbende skal du 
være i  relevant beskæftigelse eller være iværksætter 
med en faglig relevant selvstændig virksomhed.  
Læs mere på sdu.dk/erhvervskandidat

 

Studiested

Syddansk Universitet i Kolding.  
Universitetsparken 1, 6000 Kolding.

Pris 

Erhvervskandidatuddannelsen er ikke belagt med 
deltagerbetaling. 

Studiestart

1. september.

Ansøgningsfrist

1. marts for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt 
ansøgere med dansk opholdstilladelse

1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS

Yderligere oplysninger

Læs mere om uddannelsen på  
sdu.dk/erhvervskandidat 
eller kontakt os på tlf. 65501452 eller mail  
erhvervskandidat@sdu.dk

Forbehold

Uddannelsen udbydes i henhold til Erhvervskandidat-
bekendtgørelsen (BEK nr. 1605 af 19/12 2017). SDU 
forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af 
kapacitetsmæssige grunde og til ikke at oprette hold, hvis 
antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Vi tager 
samtidig forbehold for fejl.

Praktiske 
 oplysninger

http://sdu.dk/erhvervskandidat
http://sdu.dk/erhvervskandidat/candmercaud 
mailto:erhvervskandidat%40sdu.dk?subject=
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Akkrediteringsrådet

Forskningsbaseret efteruddannelse   

Syddansk Universitet

Ü sdu.dk/erhvervskandiat

Kontakt

Læs mere om uddannelsen på sdu.dk/Erhvervskandidat,  
hvor du også finder et ansøgningsskema.

du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte os 
på  
tlf. 6550 1052 eller send en mail til erhvervskandidat@sdu.dk

Læs mere om Syddansk Universitets mange andre uddannelser på  
sdu.dk/da/uddannelse
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http://www.sdu.dk/mpqm
https://www.sdu.dk/da/uddannelse/erhvervskandidat/candmercaud_kolding
mailto:erhvervskandidat%40sdu.dk?subject=
http://sdu.dk/da/uddannelse

