HD2 Regnskab og økonomistyring, HD(R) studiestruktur fra august 2020
Obligatoriske fag:
Eksternt regnskab (10 ECTS)
Forretningsforståelse og økonomi (5 ECTS)
Økonomistyring (10 ECTS)
Seminarrække (5 ECTS)
Afgangsprojekt (15 ECTS)

Fagenes rækkefølge:
1. semester: 1. Eksternt regnskab.
2. Forretningsforståelse og økonomi.
2. semester: 3. Økonomistyring
4. Valgfag (5 ECTS)
 Accounting Information Systems
 Corporate finance
 Risk and Financial Planning
 Skat
 Transfer pricing i multinationale koncerner
3. semester: 5. Valgfag (10 ECTS)
6. Seminarrække (5 ECTS)
4. semester: 7. Afgangsprojekt

Beskrivelse af HD Regnskab og Økonomistyring:
HD(R) er en uddannelse, der giver faglige kvalifikationer på et højt specialiseret niveau med
henblik på at kunne deltage i løsningen af komplekse problemstillinger i praksis vedrørende
virksomheders økonomiske styring og rapportering. Der er fokus på at udvikle kompetencer hos
de studerende, der på praktiske problemstillinger gør dem i stand til at forholde sig refleksivt til
teori, modeller og metoders anvendelighed og udsagnskraft.

Beskrivelse af fagenes kerne og udbytte:
Eksternt regnskab: beskæftiger sig med måling og rapportering om virksomheders indtjenings- og
kapitalforhold til investorer, kreditorer og andre eksterne interessenter, der efterspørger
oplysningerne til beslutningsformål.

Forretningsforståelse og økonomi: beskæftiger sig med organisationers overordnede og
langsigtede udvikling og har fokus på organisationen, omgivelserne og grænsedragningen
herimellem samt på, hvordan organisationer skaber konkurrencemæssige fordele.
Økonomistyring: beskæftiger sig med centrale opgaver, modeller og metoder til virksomheders
økonomiske styring og opfølgning. Modeller og metoder behandles i forhold til virksomhedstyper,
organisatoriske rammer, størrelse, kompleksitet, etc. med henblik på at identificere
økonomistyringsmæssige problemstillinger og på baggrund heraf opstille relevante
løsningsforslag.
Seminarrækken: omhandler en række udvalgte temaer og problemstillinger inden for
fagområderne regnskab og økonomistyring i bred forstand.
Seminaret er tillige tiltænkt at fungere som en akademisk og metodisk træning forud for
afgangsprojektet.
Afgangsprojektet: udarbejdes på baggrund af en selvvalgt problemstilling inden for uddannelsens
formålsbeskrivelse og kompetenceprofil. I afgangsprojektet skal man demonstrere beherskelse af
fagenes teorier og metoder samt fremlægge praktiske løsninger på en relevant problemstilling.

HD(R) Valgfag:
Skat: beskæftiger sig med grundlæggende lovregler og praksis i forbindelse med opgørelse af
skattepligtig indkomst og skatteberegning for personer og selskaber.
Erhvervsbeskatning: består af 4 delområder: ”Beskatning af personlig virksomhed”, der behandler
de forskellige måder personlig virksomhed kan beskattes på; ”Valg af virksomhedsform og
virksomhedsoverdragelse”, der behandler forhold der øver indflydelse på, hvilken
virksomhedsform der vil være mest hensigtsmæssig; ”Omstrukturering og ejerskifte” samt
”Udvidet selskabsbeskatning”.
Management Control Systems: beskæftiger sig med styring af personer og enheder ved hjælp af
resultatmålinger af såvel finansiel som ikke finansiel karakter, design af incitamentssystemer i
forbindelse hermed, samt resultatmåls interaktion med andre kontrolværktøjer så som værdier,
procedurer og politikker.
Accounting Information Systems: beskæftiger sig med design og brug af
’regnskabsinformationssystemer’. Fokus er på de interne og eksterne faktorer, der er
bestemmende for valg af systemets design, dets funktionalitet og dets bidrag til opfyldelse af
organisatoriske målsætninger.
Regnskabsanalyse og værdiansættelse: beskæftiger sig med regnskabsanalyse af virksomheders
eksterne regnskaber som udgangspunkt for en værdiansættelse af virksomheder til brug i relation
til investerinsbeslutninger.

Corporate finance: beskæftiger sig med komplekse investerings- og finansieringsmæssige
problemstillinger. Fagets fokus er på finansiel teori med umiddelbar relevans for selskabers
økonomifunktion i forhold til at gøre denne i stand til at og udarbejde konkrete anbefalinger
vedrørende virksomheders valg af investeringer og finansieringsstruktur.
Transferpricing i multinationale koncerner: beskæftiger sig med praktiske transfer pricingproblemstillinger med udgangspunkt i en teoretisk referenceramme, OECD's Transfer Pricing
Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, og dansk ret.
Risk and Financial Planning: beskæftiger sig med centrale risikoaspekter i forhold til både den
finansielle og den forretningsmæssige styring af virksomheden. Risikoaspektet behandles i forhold
til virksomhedens cash-flow, investerings- og finansieringsbeslutninger samt kapitalomkostninger
og kapitalstruktur.

Beskrivelse af HD(R)’s primære målgrupper:
HD(R) primære målgrupper er personer inden for arbejdsområder, der forudsætter faglig viden i
relation til virksomheders regnskaber og økonomistyring. Dette kan enten være som ansatte i en
virksomheds økonomi- og finansfunktion, f.eks. økonomimedarbejdere/chefer og controllere eller
som eksterne interessenter i forhold til virksomheden, f.eks. konsulenter, finansanalytikere og
revisorer.
En særlig målgruppe er desuden personer, der ønsker en uddannelse som revisor. Her er HD(R)
adgangsgivende uddannelse til cand.merc.aud. studiet (revisorkandidatstudiet), der er en
uddannelsesmæssige forudsætning for at blive statsautoriseret revisor.
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