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Semesterets temaramme: Introduktion til erhvervsøkonomi og det gruppeorganiserede og problemorienterede projektarbejde.
Semesteret skal give de studerende kompetencer til at gennemføre et problembaseret projektarbejde på et grundlæggende niveau, herunder problemformulere, begrunde valg af videnskabelig metode, gennemføre en problemstyret analyse samt konkludere. Dette er færdigheder de studerende skal anvende og udvikle i kommende projektarbejder. Til at understøtte udviklingen af projektfærdigheder udbydes en række kurser i: problemorientering og
videnskabelig metode, gruppe- og arbejdsproceskompetencer, beskrivende statistik, litteratursøgning og kildehåndtering samt IT.
Semesteret introducerer til mainstream mikroøkonomi, herunder husholdningernes og virksomhedernes adfærd på de enkelte markeder, samt teorier og analyseredskaber med virksomheden som analyseenhed, herunder strategi og organisation. Ligeledes introduceres til
innovation og bæredygtighed i et virksomhedsperspektiv.

Semesterets organisering og forløb
Semesteret består af 3 moduler:
Modul 1. Problemformuleringsprojekt. Tema: definition af en virksomhed. (5 ECTS)
Modul 2. Mikroøkonomi. (10 ECTS)
Modul 3. Virksomhedsprojekt. Tema: Økonomi, innovation og bæredygtighed. (15 ECTS)
Semesteret indledes med en studiestartscamp, hvor de studerende lærer hinanden at kende
i deres projektgruppe i en faglig kontekst. Her får de studerende også erfaringer med metoder til gruppesamarbejde.
Modul 1: Problemformuleringsprojekt (september) introducerer til projektarbejde inden for
modulets tema: ”Definition af en virksomhed”. Modulet skal give den studerende en grund-

læggende viden om udarbejdelse af en problemformulering og en forståelse af, hvordan
studerende kan arbejde med problembaseret læring, samt give den studerende erfaring
med problembaseret projektarbejde i en gruppe. Temaet for modul 1: ’Definition af en virksomhed’ er en overordnede ramme for gruppens overvejelser om forståelsen af en virksomhed og virksomhedstyper samt gruppens overvejelser om, hvordan og hvorfor en virksomhed defineres, som den gør. Modul 1 eksamineres ved en mundtlig gruppeeksamen med
udgangspunkt i en projektrapport.
Modul 2: Mikroøkonomi (oktober – januar) introducerer til mikroøkonomisk teori med henholdsvis det enkelte marked og den enkelte virksomhed som analyseenhed. I førstnævnte
del analyseres husholdningernes og virksomhedernes adfærd under forskellige markedsformer, den resulterende markedsligevægt samt behovet for regulering af markedet. I sidstnævnte del præsenteres analyseredskaber relateret til strategi og organisation, som de studerende kan anvende i projektarbejdet i modul 3. Modulet består af forelæsninger med integreret øvelser, flipped podcasts og cases samt læsning af kursuslitteratur. Modul 2 eksamineres ved en individuel skriftlig prøve.
Modul 3. Virksomhedsprojekt (oktober – januar) har som mål at give de studerende viden
om og færdigheder i at arbejde gruppeorganiseret og problemorienteret med et virksomhedsprojekt inden for økonomi, innovation og bæredygtighed. Modul 3-projektet er det første
hele projekt på HA-studiet. Hvor modul 1-projektet omhandler problemformulering, omhandler modul 3-projektet altså både problemformulering, videnskabelig metode, analyse og
konklusion. I Modul 3-projektrapporten indgår en gruppe- og arbejdsprocesanalyse. Modul 3
eksamineres ved en mundtlig gruppeeksamen med udgangspunkt i en projektrapport.
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