
 

HA(mat.) – Erhvervsøkonomi og matematik 

Uddannelsens formål 

Bacheloruddannelsen HA(mat.) har til formål dels at give de studerende en bredt funderet, selvstændig 

erhvervskompetence inden for områderne erhvervsøkonomi og matematik, og dels at kvalificere dem til at 

fortsætte studiet på cand.merc.(mat.)-uddannelsen eller andre videregående uddannelser. Den samlede 

uddannelse har til formål at bibringe den studerende kompetencer til varetagelse af arbejdsfunktioner og -

opgaver, der forudsætter en erhvervsøkonomisk/matematisk ekspertise. I uddannelsen lægges vægt på 

dels de analytiske og kvantitative fag, dels på mere helheds- og planlægningsorienterede, 

systemvidenskabelige fag. 

Erhvervsprofil 

Virksomhederne oplever en markant stigning i de problemstillinger, der kan formuleres og løses vha. 

kvantitative modeller og metoder. Derfor lægges der vægt på anvendelse af de analytiske og kvantitative 

fag. Endvidere lægges der vægt på mere helheds- og planlægningsorienterede fag. Uddannelsen sigter 

primært mod udvikling af færdigheder, der gør den studerende i stand til at foretage analyser af konkrete, 

erhvervsøkonomiske problemer ud fra en modelorienteret tankegang. Men også disse problemers 

sammenhæng, set ud fra en helhedssynsvinkel, tages op. Denne erhvervsprofil søges tilvejebragt ved at 

kombinere og integrere økonomiske og matematisk/kvantitative fagområder. 

Undervisning 

Bacheloruddannelsen gennemføres ved varierende anvendelse af forelæsninger, holdundervisning, øvelser, 

hjemmeopgaver, seminarer, cases og projektarbejde. De varierende undervisningsmetoder og 

arbejdsformer sikrer, at alle aspekter af de ovennævnte almene og personlige kompetencer udvikles.  

Forelæsningerne anvendes til at sikre at det faglige indhold bliver formidlet hensigtsmæssigt og på et højt 

fagligt niveau. Samtidig sikres at de studerende bliver trænet i at argumentere logisk og struktureret. Ved 

holdundervisningen øves de studerende i at fremlægge resultater og argumenter for andre studerende 

samtidigt med at sikre at de studerende evner at anvende den indlærte teori. Hjemmeopgaver, seminar, 

casefremlæggelse og projektarbejde øver de studerendes evne til at arbejde såvel selvstændigt som i 

grupper samt både skriftligt og mundtligt at kunne formidle de opnåede resultater. 

Fagligt indhold 

Studiets fagelementer kan inddeles i to hovedkategorier: En økonomisk fagblok og en 

matematisk/kvantitativ/systemvidenskabelig fagblok – herefter kaldet den matematiske fagblok. 

Den økonomiske fagblok omfatter fagene afsætningsøkonomi, erhvervsøkonomi, mikroøkonomi, 

organisation og ledelse, makroøkonomi, industriøkonomi, spilteori og finansiering. Herigennem gives de 

studerende en dybdegående forståelse for både virksomheders og samfundets økonomiske 

problemstillinger og et kvalificeret grundlag for at fungere som en del af en større organisation efter endt 

uddannelse. 



Den matematiske fagblok omfatter fagene matematik, statistik og sandsynlighedsregning, datalogi og 

operationsanalyse. Undervisningen i matematik strækker sig over de første to studieår og omhandler bl.a. 

lineær algebra og matematisk analyse. Begge disse emner indgår på væsentlig måde i undervisningen i 

økonomifagene, finansiering og statistik og muliggør derved en koncis behandling af disse fagområder. 

Matematikundervisningen er primært anvendelsesorienteret og pensum er rettet mod de økonomiske 

anvendelser. De kompetencer der indlæres i datalogiundervisningen anvendelse i mange efterfølgende fag, 

fx operationsanalyse, statistik og finansiering. 

Generelt er matematikken integreret i de øvrige fag og fungerer som forståelsesmæssig base i 

undervisningen. Det er bl.a. på dette punkt, at MØK studiet adskiller sig fra CBS’s øvrige 

erhvervsøkonomiske uddannelser.  

 


