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Semesterets temaramme
Semestrets overordnede tema er ”Den hele virksomhed”
Det er hensigten at de studerende i gruppearbejdet undersøger en virksomhed/organisation i
mange faglige dimensioner og på den måde søger at nå en helhedsorienteret analyse, hvor teori
fra flere forskellige fagområder anvendes.
Hvor de første fire semestre har haft hver sit tematiske tyngdepunkt, er 5. semesters rolle at
give de studerende mulighed for at afprøve forskellige teoretiske vinkler i praksis.
Semesterets organisering og forløb
Semesteret består af to moduler Finasiering (der indeholder regnskab) 10 ECTS og projektet
arbejde ”Den hele virksomhed” 20 ECTS
Finasiering:
Modulet har hovedsageligt følgende temaer:
 Opstille regnskabet med henblik på finansielle analyser
 Generelle finansielle beregninger
 Opstilling af budgetter, beregning af frit cash flow og opstilling af en række nøgletal
 Virksomhedens valg af finansiering
 Virksomhedens kapitalomkostning
 Aktier og obligationer
 Værdiansættelse af virksomheder
En stor del af kursets emneområder indgår som det teoretiske fundament for gennemførelse af
værdiansættelsen af en virksomhed.
Den hele virksomhed
Semesterprojektet tager udgangspunkt i et samarbejde med en virksomhed, hvor der skal laves
en række analyser, der leder frem til at man kan forstå og beskrive den hele virksomhed. Med

udgangspunkt i den indsigt man har opnået, arbejdes der problem orienteret i den anden del af
projektet.
Grupperne får fra semesterstart tildelt en virksomhedscase de skal samarbejde med hele
semesteret.
Der er tilrettelagt en række
forelæsninger, der skal give inspiration og viden til de analyser, der
Semesterkoordinator
og sekretariatsdækning
skal lede frem til forståelsen
og beskrivelsen
af den hele virksomhed.
Semesterkoordinator
er: Morten
Lund, ml@business.aau.dk
Semestersekretær er: Anne Koldgaard Jørgensen, ajo@business.aau.dk

