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Kære meritansøger 
 

Når vi vurderer meritansøgninger, ser vi på, om meritansøgeren har studeret, er blevet prøvet i og har bestået et pensum, der i både omfang, indhold og 

niveau modsvarer pensum på det fag, der søges merit for på HD 1.del. 

 

Erhvervsøkonomi er det største fag på HD 1. del med en arbejdsbelastning svarende til 15 ECTS. Det er ikke en forudsætning, at meritansøgeren har 

studeret et enkelt erhvervsøkonomisk fag, der også har en arbejdsbelastning på 15 ECTS. Det pensumgrundlag, der søges merit på baggrund af, kan være 

studeret på flere fag, der i indhold, omfang og niveau tilsammen modsvarer de 15 ECTS.  

 

Når du ansøger om merit på Erhvervsøkonomi bedes du udfylde det supplerende meritskema for Erhvervsøkonomi, der indsendes sammen med de øvrige 

oplysninger til Studiesekretariatet for HD 1. Det supplerende meritskema er på to sider, i to dele. 

 

Det supplerende meritskema for Erhvervsøkonomi er opstillet med udgangspunkt i de faglige moduler, som faget Erhvervsøkonomi er struktureret i. Dem 

kan du se i skemaets kolonne 1. De særlige hovedtemaer, der studeres på de enkelte moduler kan du se i skemaets kolonne 2. 

 

Du skal både udfylde skemaets kolonne 3 og skemaets kolonne 4. Du skal som dokumentation for dit studie af temaerne nævnt i skemaets kolonne 2 

vedlægge studieplan, fagbeskrivelse eller lignende for det fag, som du har studeret, er blevet prøvet og har bestået de pågældende temaer på. Du skal 

vedlægge studieplan, fagbeskrivelse eller lignende for alle de fag, du nævner i kolonne 3.  

 

Du skal i forbindelse med meritansøgninger altid vedlægge dit eksamensbevis. Hvis et fags ECTS point ikke fremgår tydeligt heraf, skal antal ECTS for de 

pågældende fag, du nævner i kolonne 3, altid fremgå af de studieplaner, fagbeskrivelser eller lignende du vedlægger. 

 

Du kan i øvrigt altid se fagbeskrivelsen for faget Erhvervsøkonomi på vores hjemmeside under Fag, hvis du ønsker at orientere dig herom.  

 

Med venlig hilsen 

 

Studiesekretariatet for HD 1. del 
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Supplerende meritskema for faget Erhvervsøkonomi – Del 1 

 

Fødselsdata: 
 

Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4 

Modulets 

hovedoverskrifter i 

forkortet version 

Hovedtemaer 

På hvilket fag, studie og 

uddannelsesinstitution har du studeret 

temaerne i kolonne 2? 

(Der skal vedhæftes studieordning eller 

fagbeskrivelse) 

Hvilken litteratur er benyttet i 

studierne af temaerne i kolonne 2? 

(Der skal oplyses bogtitel, forfatter/e, 

årstal og kapitelnummer) 

Modul 1 

Virksomhedens 

interessenter, position, mål 

og strategier 

 Omverdensanalyse 

 Intern analyse 

 SWOT analyse 

 Konkurrence- og vækststrategier 

 

 

 

 

 

Modul 2 

Virksomhedens 

omkostnings- og 

produktionsstrukturer 

 

 Produktionsteori og herunder 

produktionsfunktioner på kort og 

lang sigt 

 Omkostningsteori og herunder 

0mkostningskalkule på kort og på 

lang sigt 

  

Modul 3 
Markedsformer, 

efterspørgselsteori og 

elasticiteter 

 

 Efterspørgselsteori og parametre 

 Elasticiteter (pris-, krydspris- og 

indkomstelasticitet) 

 Markedsformer (også med vægt på 

monopolistisk konkurrence, 

oligopol) 

  

Modul 4 

Virksomhedens 

optimeringsbeslutninger mht. 

pris og mængde under 

forskellige markedsformer, 

tidshorisonter og 

begrænsninger 

 Optimering ved både simple og 

mere komplekse markedsformer 

(eksempelvis prislederskab) 

 Optimering med særlig vægt på 

monopolistisk konkurrence, 

oligopol 

 Optimering på både kort og lang 

sigt  

 Prisdiskrimination 

 Spilteori 
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Supplerende meritskema for faget Erhvervsøkonomi – Del 2 

 

Fødselsdata: 

 
 

Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4 

Modulets 

hovedoverskrifter i 

forkortet version 

Udvalgte temaer 

På hvilket fag, studie og 

uddannelsesinstitution har du studeret 

temaerne i kolonne 2? 

(Der skal vedhæftes studieordning eller 

fagbeskrivelse) 

Hvilken litteratur er benyttet i 

studierne af temaerne i kolonne 2? 

(Der skal oplyses bogtitel, forfatter/e, 

årstal og kapitelnummer) 

Modul 5 

Virksomhedens 

økonomistyring og eksterne 

regnskab 

 

 Årsrapporten og dens 

hovedbestanddele 

 Nøgletal og virksomhedsanalyse 

 Pengestrømsopgørelse og 

Budgettering 

  

Modul 6 

Virksomhedens 

investeringsbeslutninger 

 Opstilling af investeringskalkuler 

 Metoder til vurdering af 

investeringers fordelagtighed 

 Analyser af følsomhed i 

investeringskalkuler 

  

Modul 7 

Virksomhedens finansiering 

 Finansieringsformer 

 Metoder til vurdering af og valg 

mellem finansieringsmuligheder 
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