Krav til optagelse

Sted & start

GUX-eksamen eller en dermed ligestillet gymnasial
uddannelse med et karaktergennemsnit på 6,0 efter
GGS- skalaen hvor fagene matematik og engelsk
skal være bestået med min. karakteren E på Bniveau / tilvalgsniveau eller derover.

Undervisningen foregår på Ilisimatusarfik campus
Ilimmarfik.
Uddannelsesstart: 01. september

Erhvervsøkonomi

Ansøgningsfrist: 01. marts

Det er et krav, at ansøgeren har bestået grønlandsk
og dansk såvel skriftligt som mundtligt.

Ilisimatusarfik kan dispensere fra adgangskravene,
hvis det skønnes, at ansøgeren har de nødvendige
forudsætninger for at gennemføre studiet.

Ansøgeren kan skriftligt søge dispensation hos
afdelingslederen, som behandler sagen individuelt
på baggrund af ansøgerens uddannelsesmæssige
kompetencer samt realkompetencer opnået gennem
erhvervsarbejde og kurser.

Information
Du kan få mere information om uddannelsen her:
• Website: www.uni.gl
• E-mail: mail@uni.gl
• Telefon: (+299) 38 56 00
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Introduktion til
uddannelsen
Interesserer du dig for økonomi og finansiering, og
kunne du godt tænke dig at arbejde med økonomisk
analyse af virksomheders drift?
Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi er
overordnet set rettet mod at give dig kompetencer,
som gør dig i stand til at arbejde i en oﬀentlig eller
privat virksomhed som erhvervsøkonomisk
specialist.
Du kan også arbejde som generalist med et
helhedssyn på virksomhedens drift og
udviklingspotentiale.
Uddannelsen udvikles og gennemføres i tæt
samarbejde med det grønlandske erhvervsliv.

Uddannelsens opbygning

Jobmuligheder

1.-4. semester indeholder en introduktion til og
gennemgang af de erhvervsøkonomiske kernefag
samt videnskabelige metoder.

Med en bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi kan
du læse videre på en kandidatuddannelse inden for
det samfundsvidenskabelige område.

Modulerne er som hovedregel gensidigt
uafhængige, dog forudsætter modulet
”Videregående økonomistyring”, at den studerende
har gennemført modulet ”Økonomistyring” eller
tilsvarende. Derudover er det hensigtsmæssigt, at
modulerne i vidt omfang gennemføres i kronologisk
rækkefølge i henhold til det beskrevne forløb.

Du kan bl.a. komme ind på den erhvervsøkonomiske
kandidatuddannelse cand.merc. og på
revisorkandidatuddannelsen cand.merc.aud.

På 5. semester gennemfører de studerende et
projekt i samarbejde med en oﬀentlig eller privat
grønlandsk virksomhed. På semestret sætter de
studerende deres viden fra 1. - 4. semester i spil i
forhold til virkelige problemstillinger i disse
virksomheder. Modulerne på 1. - 4. semester skal
således være bestået, når de studerende starter på
5. semester.

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder
inden for administration - især i det private
erhvervsliv.

Du kan f.eks. få job inden for regnskab og
økonomistyring, finansiering og marketing.

Derudover er der på uddannelsens 1. - 2. samt 6.
semester en række valgfag, som giver de
studerende mulighed for at specialisere sig i
forskellige retninger.

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt inden
for en valgfri erhvervsøkonomisk problemstilling.

Se uddannelsesvideo på YouTube ..
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