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Rettelse til side 40:  
 

Obligatorisk uddannelseselement: Studieretning B  
Indhold 
Med det obligatoriske uddannelseselement ”Studieretning B” sættes uddannelsens vekselvirkning i 

spil, idet dette uddannelseselement skal videreudvikle den studerendes viden, færdigheder og 

kompetencer inden for den valgte studieretning samtidigt med, at den studerende skal inddrage 

den viden omkring praksis, som den studerende har tilegnet sig under sit praktikophold.  

 
ECTS-omfang 

 15 ECTS fra kerneområdet Branchekendskab 
 

Læringsmål 

Strategisk Økonomistyring (B) 

Viden 
Den studerende har viden om: 

 anvendt teori og metoder indenfor omkostningsteorien i forbindelse med det interne regnskab og 

kan redegøre for fordele og ulemper herved 

 og kan reflektere over virksomhedens regnskabssystem, herunder allokering af omkostninger til 

art, sted og formål 

 virksomheders forskellige strategistyringsmodeller. 

 
Færdigheder 
Den studerende kan: 

 anvende og vurdere relevante overvejelser omkring alternative modeller og metoder til brug for 

analyser af omkostningers "opførsel" 

 vurdere og begrunde relevansen og brugbarheden af forskellige omkostningsberegninger og 

omkostningsmetoder til brug for handlingsbeslutninger i forbindelse med relevante 

problemstillinger 

 vurdere hensigtsmæssigheden i forskellige former for fordeling af direkte såvel som indirekte 

fordelinger af omkostninger, herunder anvendelse af ABC- og target costing 

 analysere og begrunde tilrettelæggelsen af særlige styringsredskaber, eksempelvis Balanced 

Scorecard og strategy maps. 

 analysere og vurdere sammenhængen mellem virksomheders strategier og deres 

økonomistyringssystemer. 

 



Kompetencer 

Den studerende kan 

 udvikle egen viden og færdigheder i relation til praksis indenfor omkostningsteorien 

 selvstændigt beskrive, analysere og forklare almindeligt anvendte omkostningsteorier 

 håndtere komplekse analyser og anvendelse af virksomhedens omkostningsdata   

 påtage sig ansvar indenfor rammerne af en professionel tilgang til at opgøre beslutningsrelevante 

kalkuler om rentabilitet, priser, produkt-mix, processer og aktiviteter. 

 selvstændigt planlægge og tilrettelægge strategier i sammenhæng med virksomheders 

økonomistyringssystemer. 

 

 

Ændret fra 

 

Læringsmål 

3.18.1   Økonomistyring B 

Viden 
Den studerende har viden om: 

 anvendt teori og metoder indenfor omkostningsteorien i forbindelse med det interne regnskab og 

kan redegøre for fordele og ulemper herved 

 og kan reflektere over virksomhedens regnskabssystem, herunder allokering af omkostninger til art, 

sted og formål. 

 
Færdigheder 
Den studerende kan: 

 mestre og vurdere relevante overvejelser omkring alternative modeller og metoder til brug for 

analyser af omkostningers "opførsel" 

 vurdere og begrunde relevansen og brugbarheden af forskellige omkostningsberegninger og 

omkostningsmetoder til brug for handlingsbeslutninger i forbindelse med relevante 

problemstillinger 

 vurdere hensigtsmæssigheden i forskellige former for fordeling af direkte såvel som indirekte 

fordelinger af omkostninger, herunder anvendelse af ABC- og target costing 

 mestre og begrunde tilrettelæggelsen af særlige styringsredskaber, eksempelvis Balanced 

Scorecard og strategy maps. 

Kompetencer 

Den studerende kan: 

 udvikle egen viden og færdigheder i relation til praksis indenfor omkostningsteorien 

 selvstændigt beskrive, analysere og forklare almindeligt anvendte omkostningsteorier 

 håndtere komplekse analyser og anvendelse af virksomhedens omkostningsdata   

 påtage sig ansvar indenfor rammerne af en professionel tilgang til at opgøre beslutningsrelevante 

kalkuler om rentabilitet, priser, produkt-mix, processer og aktiviteter. 


