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Meritaftale
Ifølge meritordningen med erhvervsakademierne har I som Administrationsøkonomer mulighed for
at starte på HA-uddannelsen og færdiggøre denne på 2 år (4 semestre), hvor studerende, der følger
uddannelsens ordinære forløb bruger 3 år. Som Administrationsøkonom får du merit for 55 ECTS.
I får således merit svarende til knap 2 semestre. Jeres forløb bliver derfor anderledes end de
ordinære studerendes. I vil starte jeres uddannelse sammen med de ordinære studerende, men med
en lidt anderledes fagsammensætning. Se nærmere herom i afsnittet om HA-forløbet for
Administrationsøkonomer.
Vejledning til hjælp for at gennemføre studiet
På grundlag af erfaringer fra tidligere studerende fra erhvervsakademierne er der et par forhold, som
det kan være gavnligt at tage hensyn til.


HA studiet er et universitetsstudium. Det betyder kort fortalt, at det er enhver studerendes
ansvar at disponere sin tid til studiet af de enkelte fag og faglige elementer. Det vil således
ofte være sådan, at det pensum, som er fastlagt til de enkelte elementer ikke nødvendigvis
gennemgås i de enkelte forelæsninger og øvelser. Derfor vil det være hensigtsmæssigt for
den enkelte henover et semester at planlægge, hvornår der skal ske en fordybelse i de
enkelte emner, lærebøger og artikler.



HA studiet er samtidigt udformet som en kombination af forelæsninger, øvelser og
projektarbejde. Hvornår og hvordan projektarbejdet gennemføres er op til den enkelte
studerendes og gruppes beslutning. Men for at dette skal kunne lade sig gøre, vil det være
hensigtsmæssigt at planlægge dette arbejde på en måde, så det passer tidsmæssigt ind i den
kursus/ forelæsningsplan, der findes. Samtidigt er det særdeles vigtigt ikke at komme bagud
med projektarbejdet, idet det uvægerligt vil komme til at virke som en hindring for de
næstfølgende studieaktiviteter.

Studieordning
Link til studieordningen for HA kan findes på fakultetets hjemmeside:
https://www.fak.samf.aau.dk/uddannelse/studieordninger/ under HA-uddannelsen. I
studieordningen kan I læse, hvilke fag, der arbejdes med på de enkelte semestre, og hvilke
eksaminer I skal gennem på uddannelsen osv.
Optagelseskrav
For at blive optaget på HA-uddannelsen skal optagelseskravene til denne uddannelse være opfyldt.
Disse optagelseskrav fremgår af nedenstående:
Adgangskrav - bacheloruddannelse:





Adgangsgivende eksamen (stx, hf, htx, hhx eller tilsvarende)
Dansk A-niveau, engelsk B-niveau, matematik B samt et af nedenstående fag
Historie B-niveau, idehistorie B-niveau, samfundsfag B-niveau, samtidshistorie B-niveau
eller international økonomi B-niveau
Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen skal desuden have bestået
Studieprøven i dansk eller have tilsvarende kvalifikationer (gælder ikke nordiske ansøgere).
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HA-forløbet for Administrationsøkonomer
Som meritstuderende Administrationsøkonom skal du følge et særligt tilrettelagt forløb, og som
udgangspunkt ser forløbet ud som nedenstående.
Aktiviteterne er inddelt efter de tidspunkter, hvor de enkelte aktiviteter ligger. Samtidig er det til din
information oplyst, hvornår man har aktiviteterne på det normale HA-forløb. Yderst til højre er
angivet forløbets vægt i ECTS-point.

Studiestart 1. september, for Administrationsøkonomer
ECTSundervisning

ECTSeksamen

1. semester
Særskilt forløb
3. semester
Særskilt forløb

10
5
10
5
30

10
5
10
5
30

4. semester
4. semester

10
20
30

10
20
30

3. semester
5. semester
5. semester

5
10
20
35

5
10
20
35

2. semester
6. semester
6. semester

5
5
20
30

5
5
20
30

HA-semester
Efterår 2019
Modul 2: Mikroøkonomi
Modul 5a: Videnskabsteori og metode
Modul 8: Økonomistyring
Modul 9a: Kvalitativ metode
ECTS i alt på semestret
Forår 2020
Modul 10: Kvantitativ metode
Modul 11: Strategi og marketing inkl. projekt
ECTS i alt på semestret
Efterår 2020
Modul 7: Eksternt Regnskab
Modul 12: Finansiering
Modul 13: Den hele virksomhed
ECTS i alt på semestret
Forår 2021
Modul 6: Erhvervsjura
Modul 14: Valgfag
Modul 16: Bachelorprojekt
ECTS i alt på semestret

Praktiske oplysninger vedrørende HA-uddannelsen
Semesterstart/Introduktion
Der vil blive holdt en speciel introduktion til studiet ved studiesekretæren og studievejledningen for
alle merit studerende optaget på baggrund af en akademiuddannelse. Det er dog vigtigt, at I også
møder op til den generelle semesterintroduktion for alle HA-studerende.
Praktiske oplysninger, kursusbeskrivelser, tidsrum for eksamen, afleveringsfrister m.m. samt
kursusskema vil kunne findes på moodle: www.moodle.aau.dk
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Det meste af den information, I har brug for i løbet af semesteret, vil kunne findes på studiets
hjemmeside eller I vil kunne finde links til sider, hvor informationen kan findes. Husk også at bruge
AAUs hjemmeside for at eftersøge information: www.aau.dk/
I øvrigt skal der gøres opmærksom på, at moodle og jeres aau mail skal tjekkes jævneligt, da
ændringer, opslag, undervisningsmateriale m.m. findes her.
Gruppedannelse
Der skal i starten af semesteret dannes grupper. I skal selv sørge for at komme med i en gruppe. Der
arrangeres dog en gruppedannelse seance ved semesterstart til at hjælpe med at danne grupper.
Se skemaet på moodle for datoer for gruppedannelse.
Skulle der opstå problemer, I ikke selv kan løse, kan I kontakte studiesekretæren eller koordinatoren
for hjælp. Der er afsat tid til et møde med koordinatoren for de studerende, der ikke er kommet i
gruppe. Se skemaet på moodle for dato og tidspunkt.

STADS-selvbetjening
Med jeres brugernavn kan I logge på til STADS-selvbetjening: www.studerende.stads.aau.dk
Via STADS-selvbetjening skal I tilmelde jer til eksamen (se nedenfor) og I kan også skrive
studiejournaler ud, udskrive indskrivningsbekræftelse, tjekke karakterer mv.
Undervisningstilmelding
Når der er foretaget en undervisningstilmelding, vil Aalborg Universitet sørge for at tilmelde dig til
de eksaminer, der er tilknyttet til undervisningsaktiviteterne. Tilmeldingen skal ske via STADS
selvbetjening: www.studerende.stads.aau.dk. Det er vigtigt, at du overholder fristen, da du ikke kan
tilmelde dig udenfor fristen via STADS. Du har selv pligt til at sikre, at du bliver tilmeldt de rigtige
undervisningsaktiviteter. Tilmelding er kun muligt indenfor den fastsatte periode.
OBS!! Tilmelding til syge- og reeksamen kan IKKE ske via STADS-selvbetjening, men skal ske
hos jeres studiesekretær.

Se i øvrigt studiets hjemmeside for yderligere information vedr. HA-uddannelsen, link:
https://www.aau.dk/uddannelser/bachelor/erhvervsoekonomi
Kursusbeskrivelser kan findes her: https://www.business.aau.dk/education/sbe/studienaevnerhvervsoekonomi/program-information/
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