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Semestrets temaramme
Fokus for HA 6. semester er HA-bachelorprojektet, som i alt omfatter en arbejdsbyrde på 20 ECTS. Dette suppleres med 2 valgfag på hver 5 ECTS, som vælges ud fra en portefølje af 7 forskellige valgfag.
Bachelorprojektet tager udgangspunkt i en selvvalgt erhvervsøkonomisk problemstilling. Bachelorprojektet skal
vise, at den studerende har forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for erhvervsøkonomi
og samfundsvidenskaberne. Den studerende skal kunne forstå og reflektere over teori, videnskabelige metoder og praksis. Bachelorprojektet skal vise, at den studerende har færdigheder i problemorienteret projektarbejde, kan arbejde tværfaglige og anvende videnskabelige metoder og redskaber – herunder relevant videnskabelig litteratur. den studerende skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde
og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller. Den studerende skal via bachelorprojektet demonstrere
færdigheder i projektstyring, og skriftligt og mundtligt kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller. Endelig skal bachelorprojektet demonstrere kompetencer i, at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer. Den studerende skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en
professionel tilgang. Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.
Den studerende forventes at have følgende kompetencer:


Kognitive evner til kritisk tænkning, analyse og syntese. Dette inkluderer evnen til at identificere antagelser, evaluere udsagn mht. evidens, gennemskue falsk logik eller ræsonnementer, at identificere implicitte værdier, at definere begreber dækkende og generalisere på passende vis.



Effektiv problemløsning og beslutningstagen ved brug af passende kvalitative og kvantitative færdigheder herunder at identificere, formulere og løse erhvervsøkonomiske problemstillinger. Evnen til at
skabe, evaluere og vurdere en række valgmuligheder sammen med evnen til at anvende ideer og viden i situationer med usikkerhed eller begrænset viden.



Evnen til at udforske erhvervsøkonomiske problemstillinger enten individuelt eller som en del af en
gruppe i forbindelse med projekter. Dette fordrer en kritisk tilgang til data, informationskilder og meto-

der.


Selv-reflekterende, kritisk og åben overfor forskellige mennesker, forskellige kulturer og forskellige erhvervsøkonomiske problemstillinger.

Semesterets organisering og forløb
HA 6 semester indeholder følgende elementer.
Indledningsvis afholdes kurser, hvor der skitseres projektemner, dannes grupper, sparres med undervisere, og
der afleveres en foreløbig projektbeskrivelse, som danner grundlag for tildeling af vejledere. Der er desuden en
forelæsning omkring relancering af det problembaserede projektarbejde. Der tildeles herefter vejledere, overtager opgaven med undervisning og sparring i forhold til projektgruppernes arbejde. Efter at grupperne er dannet kører der et relativt intensivt valgfagsforløb over 4-5 uger. De studerende vælger hver 2 valgfag, som de
følger. Vi har valgt denne model. Så de studerende får et intensivt afsluttet forløb med valgfag, hvorefter de
studerende kan koncentrere sig fuldt ud om bachelorprojektet. Fra uddannelsen side udbydes følgende valgfag:


Entrepreneurskab



Koncernregnskab



Organisation og strategi



Forretningsmodeller



International business



Økonomistyring



International marketing
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