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Tema 
Enhver virksomheds aktiviteter indebærer fremskaffelse af ressourcer og allokering af disse 
ressourcer mellem forskellige anvendelsesmuligheder. Fremskaffelsen af kapital indebærer 
overvejelser om sammensætning af porteføljer ud fra afkast efter skat, risiko, handelsomkostninger 
mv. Anvendelsen af ressourcer må ske under hensyntagen til de begrænsninger i ressource-
fremskaffelsen, som kapitalknaphed og eksisterende finansieringsmuligheder udgør, ligesom 
fornødne hensyn må tages til risikoovervejelser, omkostninger, skat, tidsbindinger, finansierings- og 
selskabsretlige forhold etc. Disse temaer bliver på linjen diskuteret i lyset af kreditgiveres, 
investorers og virksomhedslederes beslutningssituationer. 
 
Linjen giver baggrund for beskæftigelse inden for den finansielle sektor i kredit-, fonds- og 
merchant bank funktioner samt i handels-, produktions- og servicevirksomheders økonomi- og 
finansfunktion. 
 
Formål 
Linjen har til formål at give de studerende en solid viden om finansiel teori, eksternt regnskab, 
økonomistyring, værdipapirer og kapitalmarkeder samt kompetence til i praksis at arbejde med 
virksomhedens økonomiske, finansielle og regnskabsanalytiske problemstillinger anskuet fra 
virksomhedsinterne, ejer- og andre finansielle aktørers synsvinkler. 
 
Indhold 
Linjens faglige problemstillinger er centreret om virksomhedens fremskaffelse af kapital og dens 
anvendelse til investeringer samt om kapitalmarkedets rolle i kapitalformidlingen og i 
prisfastsættelsen af finansielle instrumenter. Herunder ejeres og andre aktørers analyser og 
vurderinger af virksomheden ud fra regnskabsoplysninger og anden information samt overvejelser 
om selskabs-form, finansiering, ledelse mv. 
 
Linjens væsentligste fagområder er finansiering og regnskab støttet af juridiske fag. I de juridiske 
fag gennemgås beskatningen af værdipapirer og selskaber, selskabsret og juridiske spørgsmål i 
forbindelse med kreditter. 
 
Linjen er fagligt forankret i normative mikroøkonomiske modeller inden for finansiering, 
investering samt regnskab. Nationale og internationale makroøkonomiske sammenhænge indgår i 
gennemgangen af udviklingen på kapitalmarkederne og valutamarkederne. 
 
Pædagogik og undervisningsformer 
I undervisningen anvendes forelæsninger, øvelser og cases. 
 
Der afvikles øvelsesrækker på både 1. og 2. semester, hvor de studerende opdeles på hold. 
 
Projekt 
Ved udgangen af 2. semester skal de studerende i grupper á 2 studerende på 1 måned skrive et 
mindre projekt i et selvvalgt men godkendt emne indenfor de på linjens 1. år udbudte fag. Der ydes 
1 times vejledning til projektarbejdet. Projektet udgør 7,5 ECTS. 
 
Projektet udarbejdes i løbet af en måned (normalt juni måned) og skal have et omfang på 30 A4-
sider ekskl. bilag. Prøven er intern og projektet bedømmes alene af læreren normalt af vejlederen; 



jf. studieordningen. Sidste frist for rettidig til- og framelding samt for aflevering af projektet 
fastsættes i en af linjeadministrationen udarbejdet vejledning. 
 
Indikative frister i forbindelse med månedsprojektet: 

• Medio april skal 2 emneforslag afleveres til linjeadministrationen. 
• Ultimo juni aflevering af projektet. 

 
Månedsprojektet har to formål. For det første er det målet at give deltagerne mulighed for at uddybe 
kendskabet til finansielle problemstillinger gennem selvstændigt arbejde og analyse. For det andet 
er det målet at give deltagerne træning med hensyn til at udarbejde en rapport inden for en 
begrænset tid og i en gruppe. Dette svarer til den arbejdssituation, som økonomer senere kommer 
ud for gennem arbejde i virksomheder, hvor der ofte er tale om udarbejdelse af rapporter, f.eks. 
oplæg til ledelsen.  
 
Udprøvning 
Eksamensformen er skriftlig eksamen samt et projekt, der udgør en del af den metodologiske 
udprøvning. Ved syge-/omprøve med få tilmeldte anvendes mundtlig eksamen. 
 
På 1. semester afholdes en 4 timers skriftlig eksamen i hvert af fagene Corporate Finance, 
Porteføljeteori, Regnskabsanalyse og i International Finance. Der er ekstern censur på eksamen i 
Regnskabsanalyse.  
 
På 2. semester afholdes en 4 timers skriftlig eksamen i hvert af fagene Skat/Finansieringsret og 
Selskabsret samt en 4 timers skriftlig eksamen i Finansielle Instrumenter/Økonomistyring 
(eksaminerne består af hver 2 x 2 timers delprøver i forlængelse af hinanden). Der er ekstern censur 
på eksamen i Finansielle Instrumenter/Økonomistyring på 2. semester.  
 
Studerende, der følger fag på cand.merc.-linjen i Finansiering & Regnskab, bliver automatisk 
tilmeldt linjens ordinære eksaminer på 1. år. Framelding skal ske til linjeadministratoren senest 1 
måned før eksamen. Der er ikke mulighed for framelding herefter. 
 
Studerende, der følger fag på cand.merc.-linjen i Finansiering & Regnskab, skal selv aktivt tilmelde 
sig alle syge-/omprøver på 1. år. Dette sker via tilmeldingsblanketter der er tilgængelige på  
e-campus: 
https://e-campus.dk/studium/studiehjemmesider/kandidat/cand.merc./blanketter 
 
Dette skal gøres uanset om man følger et givent fag som linjestuderende, omgænger eller 
valgfagsstuderende. 
 
Nøjere oplysninger om eksamensvilkår meddeles ved hver modulstart. 
 
Projektet evalueres af en intern bedømmer. 
 
Efter 3. semester er der en eksamen i hvert af valgfagene. 
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