ERHVERVSØKONOMI (HA) Modulbeskrivelse: Den hele virksomhed
(Godkendt af studienævnet E 2017)
Modultitel, ECTS-angivelse
Modul: Virksomhedsprojekt: Den hele virksomhed.
25 ECTS.
Placering
5. semester: Efterår (september – januar)
Modulansvarlig
Lars Gelsing
Type og sprog
Projektmodul
Dansk
Mål
Den hele virksomhed: Projektet tager udgangspunkt i et samarbejde med en privat eller offentlig
virksomhed, hvortil de studerende i grupper, udarbejder en selvvalgt erhvervsøkonomisk
problemstilling, der besvares ved anvendelse af erhvervsøkonomiske teorier og metoder. De
studerende skal undersøge en virksomhed i mange dimensioner og på den måde søge at nå en
helhedsorienteret analyse, hvor teori fra flere forskellige fagområder anvendes. Projektet skal vise, at
den studerende har forskningsbaseret viden om erhvervsøkonomisk teori, -metode og -praksis, der
kan anvendes til analyse af en konkret virksomhed /organisation. Den studerende skal kunne forstå̊
og reflektere over teori, videnskabelige metoder og praksis.
Læringsmål:
Viden:




Redegøre for og reflektere over erhvervsøkonomisk teori og erhvervsøkonomiske modeller,
der kan anvendes til analyse af en konkret virksomhed
Begrunde valg af teori og metode, herunder inddrage viden om videnskabsteori, i analysen af
en konkret virksomhed
Redegøre for, hvordan forskellige fagområder indenfor erhvervsøkonomi kan anvendes i en
analyse, der har som formål, at fremkomme med forslag til løsning af udfordringer i en
konkret virksomhed



Redegøre for forskellige metodikker til dataindsamling og databearbejdning og begrunde de
valgte metoder

Færdigheder:








Begrunde valg af problemformulering og forholde sig kritisk til anvendte teorier og modeller
anvende flere forskellige fagområder, der er præsenteret på tidligere og aktuelle semester, af
relevans for den valgte problemstilling
anvende videnskabsteori og metode som ramme om undersøgelsen af en konkret virksomhed
anvende brancheanalyse som fagområde til at udarbejde en analyse med udgangspunkt i den
tildelte virksomhed
anvende regnskabsanalyse som fagområde til at udarbejde analyse af
regnskaber/årsrapporter fra den tildelte virksomhed
formidle resultater af virksomhedsbeskrivelse og analyser på et klart og præcist dansk.
formidle præmisser, arbejdsproces og resultater i mundtlige oplæg.

Kompetencer:





etablere og udvikle kontakt til en konkret virksomhed, herunder arbejde med planlægning og
adfærd, så relationen bliver frugtbar for begge parter
organisere og effektivisere gruppearbejde, så det bliver muligt at overskue og anvende store
datamængder fra forskellige domæner (regnskaber, strategioplæg, personalehåndbøger,
egen observation, interviewdata mv.)
takle udfordringer, når teori og praksis mødes i analysen af en konkret virksomhed

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre
De studerende tildeles en virksomhed eller organisation, privat eller offentlig, som de skal samarbejde
med gennem hele semestret. De studerende skal anvende deres viden, færdigheder og kompetencer
fra tidligere moduler på uddannelsen i forbindelse med udarbejdelse af projektet.
5.semester er med den tildelte virksomhed en mulighed for, at den studerende kan anvende flere
dele af den tidligere meddelte undervisning i erhvervsøkonomi i en praktisk sammenhæng. Ud fra
indsamlede data fra virksomheden, forventes det at den studerende reflekterer over relevans og
anvendelighed af teorier, modeller og metoder efter at have prøvet dem af i praksis.
Der stilles en virksomhed til rådighed for hver gruppe af 5 studerende. Ønsker studerende at arbejde
individuelt, skal den studerende selv træffe aftale med en virksomhed. I sådanne tilfælde skal
virksomheden godkendes af semestrets koordinator inden studiestart.

Omfang og forventet arbejdsindsats
25 ECTS svarende til ca. 650 timer. Der må forventes ca. 8 vejledningsmøder og ca. 4
virksomhedsbesøg henover hele semestret. Hvis det er relevant for tildelte virksomhed, bør
semestret afsluttes med, at de studerende afleverer deres rapport på et afsluttende møde med
virksomheden.
Projektarbejdet understøttes af følgende kurser:
3 x 4 lektioner i organisationsudvikling.
3 x 4 lektioner i brancheanalyse.
Ved afslutningen af dette kursus afleverer hver gruppe en afløsningsopgave indeholdende en
brancheanalyse på den tildelte virksomhed. Opgaven skal godkendes af underviser inden eksamen i
det samlede projekt. Denne brancheanalyse skal indgå i det færdige projekt - enten i hovedtekst eller
i bilag, der kan ses af eksaminator og censor.

8 x 2 lektioner i regnskabsanalyse.
Ved afslutningen af dette kursus afleverer hver gruppe en afløsningsopgave med en regnskabsanalyse
for den tildelte virksomhed. Opgaven skal godkendes af underviser inden eksamen i det samlede
projekt. Denne regnskabsanalyse skal indgå i det færdige projekt - enten i hovedtekst eller i bilag, der
kan ses af eksaminator og censor.
Deltagere
Studerende, der har deltaget i HA uddannelsens 4 foregående semestre samt meritstuderende med
særlige forløb (se disse for mere information).
Eksamen
Projektet indleveres i den første uge af januar 2018. Se præcis tid og dato på Moodle. Det er en
forudsætning for at kunne gå til eksamen, at de to ovenfor nævnte afløsningsopgaver er godkendt af
respektive undervisere.
Et projekt må maksimalt fylde 120 sider inkl. papirbilag for en gruppe på 5 medlemmer. For grupper
af anden størrelse ændres det maksimale antal sider med 20 pr. studerende.
Eksamen er som hovedregel gruppeeksamen. Den er mundtlig med udgangspunkt i det indleverede
projekt. Varighed er ½ time pr. studerende i gruppen dog maks. 2,5 timer. Der tildeles en ekstern
censor. Modulet bedømmes efter 7 trins- skalaen.

