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Vi ser frem til at byde dig rigtig velkommen til Finansøkonomuddannelsen på Erhvervsakademi
Midtvest.
Denne studieplan har til formål at samle de vigtigste informationer, datoer og andre forhold omkring
studiet, og skal ses som et supplement til Studieordningen.
Finansøkonomuddannelsen er skabt i et samarbejde mellem uddannelsessektoren og de forskellige
brancheorganisationer indenfor den finansielle sektor. Det er med andre ord den finansielle sektor, der
har efterspurgt og medvirket til at udvikle uddannelsen, og vi glæder os i den forbindelse meget over
den opbakning vi har mødt primært fra lokale pengeinstitutter og ejendomsmæglervirksomheder for at
tiltrække uddannelsen til området – det giver spændende perspektiver for dig som studerende og
bringer både dig og os ”tættest på erhvervslivet”.
Formålet med uddannelsen er at sikre dig et solidt teoretisk fundament indenfor jura, økonomi,
statistik, branche- og produktforståelse såvel som de mere ”bløde områder” omkring kundehåndtering
og personlig udvikling. Målet er således at du har de fornødne forudsætninger for at yde kvalificeret
rådgivning og bæredygtig opgaveløsning i en foranderlig, kompleks og meget spændende sektor. Du
skal være forberedt på, at det bliver hårdt arbejde, men det bliver interessant, og sammen skal vi også
huske at have det sjovt, med det vi laver.
Udover det teoretiske fundament er den praktiske tilgang til det finansielle område efter vores
opfattelse et mindst ligeså væsentligt element i uddannelsen. Ikke mindst valg af brancheretning,
praktikforløbet og hovedopgaven rummer mulighed for at få indblik i hverdagen i en virksomhed i den
finansielle sektor, og giver dig mulighed for at vise branchen, hvad du står for. Samtidig vil vi
undervejs i uddannelsesforløbet på forskellig måde forsøge at give dig en fornemmelse af virksomheder
i den finansielle sektor via gæsteforelæsere, egne brancheerfaringer mv.
Som forholdsvis nyt uddannelsested for Finansøkonomuddannelsen er vi ikke bundet af ”gamle vaner”,
men har alle muligheder for at udvikle et spændende og attraktivt studiemiljø for Finansøkonomerne,
og samtidig nyde godt af et samvær med de øvrige Erhvervsakademiuddannelser. Vi vil gøre vores for
at udvikle et godt studiemiljø, men det bliver kun rigtig godt, hvis du som studerende tager
medansvar, det håber vi, at du er klar til!
Er der noget, som du mener, vi kan gøre bedre, så tøv endelig ikke med at sige det til os.

STUDIEAKTIVITET
Finansøkonomuddannelsen er et meget koncentreret studium med mange fag og et stort pensum.
Derfor er det vigtigt, at du på forhånd gør dig klart, at dit studium er et fuldtidsstudium, hvor du skal
forvente en arbejdsindsats svarende til et normalt fuldtidsarbejde – naturligvis lidt varierende, men i
projektperioderne mere end fuld tid (37 timer ugentligt).
Finansøkonomuddannelsen er også en videregående uddannelse, hvor det forventes, at du deltager
aktivt i rollen som studerende. Det vil sige, at undervisning og pensum blot er et middel til at opnå
viden. Det er op til dig selv og din egen ansvarlighed, hvad og hvor meget du lærer. Det kan i den
forbindelse ikke understreges nok hvor vigtigt det er at danne studiegrupper, hvor du kan læse
sammen med andre, og hvor I kan støtte hinanden.
Der er ikke mødepligt på studiet, men erfaringen viser, at frafaldet fra uddannelsen er stort hos de
studerende, der ikke deltager i undervisningen. Din situation er, at du skal finde dig tilrette i et nyt
studiemiljø med nye studiekammerater og nye studieformer. For at få det bedst mulige udbytte af
studiet, er det derfor nødvendigt, at du har tæt føling med aktiviteterne på akademiet.
”Det er den studerendes eget ansvar at være studieaktiv, hvilket er et nødvendigt for at være
indskrevet på studiet.
For at du kan indstilles til eksamen, kræves det, at du deltager i de planlagte undervisnings- og
projektforløb og har afleveret og fået godkendt de stillede skriftlige arbejder samt deltager i de
mundtlige overhøringer, der er planlagt på uddannelsen. Med skriftlige arbejder menes: Projekter,
rapporter, obligatoriske opgaver, bundne forudsætninger m.m. De skriftlige arbejder afleveres i den af
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underviserne forlangte standard og omfang, og til de fastsatte tidspunkter. Du har selv ansvaret for
opbevaringen af dine opgaver på EAMV og hjemme, bortset fra de perioder, hvor de er afleveret til
bedømmelse.
Skriftlige arbejder skal afleveres senest på det aftalte tidspunkt. Opgaver, der afleveres for sent, vil
uden forudgående aftale ikke blive rettet/bedømt.
Hvis underviserne vurderer, at du ikke er studieaktiv, sender EAMV en skriftlig meddelelse til dig om
den konstaterede manglende studieaktivitet og du indkaldes til en samtale. Ved fortsat manglende
studieaktivitet, og efter at EAMV har udfoldet rimelige bestræbelser på at gøre opmærksom på dette
forhold, kan EAMV betragte dig som udmeldt.
EAMV giver 2 skriftlige meddelelser om manglende studieaktivitet”.

STUDIETS INDHOLD
Studiets indhold og forløb samt prøver og eksamen fremgår af Studieordningen, som er tilgængelig på
www.eamv.dk
Desuden giver Erhvervsakademi Midtvest skriftlige oplæg/manualer til projekter samt andre
obligatoriske forudsætninger, ligesom der naturligvis udarbejdes manualer for specialeforløbet og for
det afsluttende eksamensprojekt (hovedopgaven). Her beskrives rammerne for indholdet af opgaverne,
de formelle krav samt vurderingskriterier.
Det er dit eget ansvar at orientere dig om indholdet i fagene og krav til projekter. Sørg derfor for at
gemme Studieordningen og manualer m.v., så du kan se, hvad der forlanges af dig til eksamen.
Brancheretninger
EAMV Herning udbydes følgende brancheretninger:
Rådgivning og det finansielle detailmarked (pengeinstitut / forsikring)
Ejendomshandel
Økonomistyring i private og offentlige virksomheder
Valgfag
Endvidere vil EAMV tilbyde en række valg, der vil passe til de enkelte brancheretninger, og det kan
være tværgående eller dybdegående valgfag.

Obligatoriske FORUDSÆTNINGER
For at sikre, at du er fortrolig med de krav, der stilles til eksamen, skal du i løbet af studiet deltage i
bestemte aktiviteter og aflevere et antal skriftlige opgaver/test, som skal godkendes eller bestås.
Det er en forudsætning for deltagelse i alle eksamener, at du har bestået samtlige
obligatoriske forudsætninger, hvor der gives en bedømmelse.
Generelt gælder, at den studerende skal deltage i de obligatoriske forudsætninger på de planlagte
tidspunkter. Kun hvis den studerende ikke opnår godkendelse til den obligatoriske forudsætning, gives
der mulighed for endnu to yderligere forsøg efter gældende regler.
Der gives maksimalt tre forsøg på en obligatorisk forudsætning i alt. Den planlagte obligatoriske
forudsætning tæller altid som første forsøg uanset, om opgaven ikke afleveres, den studerende ikke
møder op e.l. Ved sygdom, hvor der afleveres en lægeerklæring, tælles det ikke med i antal forsøg.
Hvis du ikke har bestået den obligatoriske forudsætning inden for tre forsøg, så kan du ikke indstilles til
eksamen!
Hvis du ikke deltager og ikke opnår et tilfredsstillende resultat i de obligatoriske
forudsætninger, så er du ikke studieaktiv, og derfor er du ikke berettiget til SU.
Hvis du ikke består eller deltager i de nævnte obligatoriske forudsætninger, så er du ikke studieaktiv,
og uddannelseslederen vil meddele SU-styrelsen, at du ikke er studieaktiv.
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Betingelser for de obligatoriske forudsætninger
Personlig studieplan
I forbindelse med statussamtaler og evaluering i de enkelte fag evalueres din indsats og
kompetenceniveau i forhold til studieordningen, med henblik på tilpasning af din studieaktivitet samt
en revidering af din personlige studieplan, der beskriver de handlinger, der skal til for at du opnår et
tilfredsstillende resultat. Du kommer selv med indsatsområder til planen. Planen evalueres i forbindelse
med test og projekter.
Test
Testen skal bestås samlet for de fag, som er med i testen. Bestås testen ikke, skal du til en samtale
med den faglærer, indenfor hvis område, du ikke er bestået, og din personlige studieplan skal
revurderes med hensyn til nye handlinger, der skal til for at opnår et tilfredsstillende resultat. Bestået
er et gennemsnit på 02, og der kan ikke bestås ved en oprunding. Bestås prøven ikke, skal du til en
samtale med uddannelseslederen, hvor det vurderes, om du kan fortsætte på 2. semester.
Innovationscamp
Der er planlagt innovationscamp, der er obligatorisk for samtlige studerende med hensyn til
udarbejdelse af produkt, efterfølgende evaluering samt deltagelse. Manglende deltagelse betragtes som
manglende studieaktivitet.
EAMV JTI-forløb
Der er planlagt et EAMV JTI-forløb, der er obligatorisk for samtlige studerende med hensyn til
deltagelse og gennemførelse af forløbet.
Studietur
Der er obligatorisk deltagelse i både studieturen, rapportudarbejdelse samt den efterfølgende
evaluering af aktiviteten. De nærmere regler er beskrevet i manual for projektet. Da disse projekter er
gruppearbejde, vil du normalt ikke få tilladelse til at gennemføre dem alene.
Projektet vil blive bedømt ud fra godkendt / ikke-godkendt, og projektet skal godkendes inden gruppen
kan fortsætte på uddannelsen.
Projekt A, B, C og D
Der er obligatorisk deltagelse både i udarbejdelsen af den skriftlige rapport og den mundtlige
fremlæggelse/evaluering af projekterne. De nærmere regler vil være beskrevet i manualerne. Da disse
projekter er gruppearbejde, vil du normalt ikke få tilladelse til at gennemføre dem alene.
Ved projekterne vil bedømmelsen være Godkendt/Ikke godkendt, og gruppen skal her opnå Godkendt.
Prøveeksamen
Bedømmelsen sker efter eksamensreglerne, det vil sige, at du mindst skal opnå karakteren 2.
Dog vil du – modsat eksamen – få en karakter for hvert fagområde, der indgår i prøveeksamen.

Forbehold
Eksamensdatoer er foreløbige, men de endelige datoer meddeles senere.
Der kan ske ændringer i løbet af året, og der tages forbehold for trykfejl og ændringer i øvrigt.
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Læreroversigt
Lotte Dupont-Mersing (LDM)

Erhvervsjura

Niels Singel Christensen (NSC)

Finansielle virksomheder og markeder
Privatøkonomi
Kunde og samarbejde

Thomas Cervin (TLC)

Erhvervsøkonomi

Michael Sjørvad (MSJ)

Statistik
Finansiel Markedsføring
Samfundsøkonomi

Uddannelsesleder

Aktivitetsplan for 1. semester 2013
Uge
33
34
35

Dato

26.08

36
37
38
39
40

Opstart kl. 10:00 – præsentation af studiet
Studieopstart: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
JTI-profil - Udarbejdelse af personlig studieplan

Anden aktivitet

Fællesarrangement fredag

Opstart af projekt A – imperisk undersøgelse
Bemærk: Almindelig undervisning

41
42
43
43
44

Aktivitet

24.11

Der er undervisningsfri, så du har mulighed for at
arbejde videre med den imperiske rapport samt
forberede den kommende test.
Aflevering af projekt A mandag kl. 12:00. Mundtlig
evaluering efter aftale.
Torsdag test i basisfagene
Statussamtaler og
evaluering i fagene

45
46
47
48
49
50

Obligatorisk innovationscamp onsdag, torsdag og fredag

09.12

50
51
02

18.12
08.01

Eksamen 1. interne – økonomisk metode
kl. 0830-1030
Sidste undervisningsdag fredag d. 13. december.
Test i basisfagene
Re-eksamen 1. interne – økonomiske metode
kl. 8:30 – 10:30
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Aktivitetsplan for 2. semester 2014
Uge
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Dato
08.01

10.01
13.01

Aktivitet
Re-eksamen 1. interne – økonomiske metode
kl. 8:30 – 10:30

Anden aktivitet

Udarbejdelse af studietur ved Lotte i uge 2.
Tvangsauktion ved Lotte.
Almindelig undervisningsstart

Undervisningsfri
Obligatorisk studietur - metode
Statussamtaler og
evaluering i fagene
12.03

Test i basisfagene

Projekt B – Privat og rådgivning
Prøveeksamen i privatkunderådgivning fredag d. 11. april
Påskeferie

16
17
18
19
05.05
Prøveeksamen mandag kl. 08:00 – 12:00
19
06.05
Prøveeksamen tirsdag kl. 08:00 – 12:00
20
15.05
Sidste undervisningsdag
21
Derudover er der mulighed for at aflevere en opgave i Erhvevsjura, Erhvervsøkonomi, Statistik og
Samfundsøkonomi i aftale med underviserne.

Vejledende eksamenstidpunkter
4. juni

kl. 8.30-10.30

1. eksterne - Årsprøven JUR

6. juni

kl. 11.30-13.30

1. eksterne - Årsprøven EØ

11. juni

kl. 8.30 - 10.30

1. eksterne - Årsprøven – STAT

13. juni

kl. 11.30 - 13.30

1. eksterne - Årsprøven – SØ

Uge 25-26

2. interne – Privatkunderådgivning

6. august

kl. 8.30-10.30

re-eksamen 1. eksterne JUR

8. august

kl. 11.00-13.00

re-eksamen 1. eksterne EØ

12. august

kl. 8.30-10.30

re-eksamen 1. eksterne STAT

14.august

kl. 11.00-13.00

re-eksamen 1. eksterne SØ

Uge 33/34
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Aktivitetsplan for 3. semester 2014
Uge
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Dato
11.08
25.08
01.09

Aktivitet
Studiestart med jobsøgning – mandag, tirsdag og
onsdag. Undervisningsstart torsdag i uge 33.
Undervisning
Undervisningsfri (Mandag)
Udlevering af projektoplæg erhvervsrådgivning

Fællesarrangement fredag

Projekt C – Metodeprojekt
Opstart af metodeprojekt i TC & MSJ’s lektioner.
Undervisningsfri til udarbejdelse af projekt C samt evt.
vejledning. Projektet afleveres mandag i uge 43 herefter
løbende evaluering hos TC og MSJ.

42
43

Studiepraktik:
Onsdag, torsdag & fredag
Statussamtaler og
evalueringer i fagene

44
45

46
47
48
49

Anden aktivitet
3 ansøgninger til
godkendelse

Projekt D – Erhverv, rådgivning og
forretningsudvikling
Erhvervsrådgivningsprojekt i TC & NSC lektioner, og
projektet afl. Mandag i uge 46. kl. 12:00.

28.11

Løbende evaluering efter aftale i grupper
Sidste undervisningsdag

Vejledende eksamenstidpunkter
1. september
12. nov.

3. interne - Erhvervskunderådgivning: Udlevering af projektoplæg
kl. 8.30-11.30

28. november
4. dec.

5. interne - Valgfag

3. interne - aflevere gruppeprojekt
kl. 8.30-10.30

4. interne - Brancheretning

uge 50+51

3. interne - mundtlig prøve Erhvervskunderådgivning

uge 3

3. interne - mundtlig prøve Erhvervskunderådgivning re-eksamen

6. januar

kl. 8.30-10.30

4. interne - re- eksamen Brancheretning

8. januar

kl. 8.30-11.30

5. interne - re-eksamen Valgfag

Aktivitetsplan for 4. semester 2015
uge 2-14

Praktikophold

7. april

6. interne - Aflevering af rapport

22. maj

kl. 10.00

uge 24-25-26
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