Beskrivelse af cand.merc. økonomistyring, ved Aalborg Universitet
Beskrivelse af 4. semester

Oplysninger om semesteret
Skole: Skole for Økonomi og Erhvervsstudier
Studienævn: Studienævn for Erhvervsøkonomi (HA /cand.merc.)
Studieordning: Studieordning for cand.merc. (økonomistyring) ved Aalborg Universitet, september 2016, J.nr. 2016-422-00011

Semesterets temaramme
Udarbejde kandidatspeciale/afhandling.

Semesterets organisering og forløb
Den studerende udarbejder selvstændigt eller i mindre grupper en kandidatafhandling svarende til 30 ECTS. Vejleder tildeles.
Kandidatspecialet/afhandlingen afslutter uddannelsen.

Den faglige profil (cand.merc. økonomistyring):
Formålet med kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (økonomistyring) er:
- at den studerende udbygger den faglige viden og kunnen inden for den økonomiske styring i private og offentlige virksomheder, som vedkommende har erhvervet under bacheloruddannelsen og øge de teoretiske og metodiske kvalifikationer samt selvstændigheden i
forhold til bachelorniveauet.
- at den studerende gennem faglig fordybelse bliver i stand til selvstændigt at anvende videregående elementer af teorier og metoder, som anvendes inden for økonomistyringsforskningen.
- at den studerende kvalificerer sig til at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde, herunder
forskeruddannelse (ph.d.-uddannelse).
- at den studerende kvalificerer sig til specialiserede erhvervsfunktioner i den offentlige og
private sektor.

Faglige og erhvervsrelevante kompetencer efter afsluttet uddannelse:
- Demonstrere viden inden for fagområdet, der er baseret på højeste internationale forskning, og samtidig kunne relatere fagområdet til de problemstillinger som gør sig gældende

for danske virksomheder.
- Forstå og på et videnskabeligt grundlag kunne reflektere over fagområdets viden og identificere videnskabelige problemstillinger.
- Mestre fagområdets videnskabelige metoder og redskaber, samt praktiske færdigheder,
der knytter sig til implementering af fagområdets løsninger for konkrete virksomheder.
- Vurdere kritisk og vælge blandt fagområdets videnskabelige teorier, metoder, samt på et
videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller.
- Formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.
- Styre arbejds- og udviklingssituationer i relation til økonomistyring, strategisk ledelse og
målstyring, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.
- Igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde i en organisation og påtage
sig et professionelt ansvar i relation til en organisations økonomistyring.
- Tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.
- Arbejde problemorienteret og tværfagligt.
- Samarbejde, arbejde i teams og varetage projektledelse.
Semesterkoordinator og sekretariatsdækning
Koordinator:
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