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Denne nationale del af studieordningen for Markedsføringsøkonomuddannelsen er udstedt i henhold
til § 18, stk. 1 i bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og
professionsbacheloruddannelser. Denne studieordning suppleres af institutionsdelen af
studieordningen, som er fastsat af den enkelte institution, der udbyder uddannelsen.
Den er udarbejdet af uddannelsesnetværket for Markedsføringsøkonomuddannelsen og godkendt af
alle udbydernes bestyrelse - eller rektor efter bemyndigelse - og efter høring af institutionernes
uddannelsesudvalg og censorformandskabet for uddannelsen.

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte
Viden
Den uddannede har:
•
•

forståelse for central anvendt teori og metode samt kan forstå erhvervets praksis og
anvendelse af teori og metode inden for markedsføring og salg,
udviklingsbaseret viden om komplekse og praksisnære problemstillinger inden for
markedsføring i relation til virksomhedens markedsmæssige, organisatoriske og økonomiske
grundlag.

Færdigheder
Den uddannede kan:
•
•
•

anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt anvende de færdigheder der
knytter sig til beskæftigelse inden for det markedsføringsmæssige område,
vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmodeller inden for det
markedsføringsmæssige område,
formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag til samarbejdspartnere og brugere
inden for det markedsføringsmæssige område.

Kompetencer
Den uddannede kan:
•
•
•

håndtere udviklingsorienterede situationer, inden for markedsføring og salg, under
hensyntagen til erhvervs- og samfundsøkonomiske forhold,
deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, i relation til
markedsføring og internationalisering,
i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til
markedsføring og salg.

2. Uddannelsen indeholder 6 nationale fagelementer
2.1. Forretningsforståelse
Indhold
Fagelementet omhandler metoder til analyse af virksomhedens interne forhold, herunder
årsregnskabet og regnskabsanalyser. Ligeledes beskæftiger fagelementet sig med at identificere
virksomhedens udviklingsmuligheder, samt hvilken organiserings- og selskabsform virksomheden
kan vælge.
Læringsmål for Forretningsforståelse
Viden
Den studerende har:
•
•
•

udviklingsbaseret viden om forskellige typer af analyser til vurdering af virksomhedens
interne strategiske situation,
forståelse for praksis og anvendelse af forskellige forretningsmodeller,
forståelse for praksis, central anvendt teori og metode i relation til, hvordan virksomheden
skaber indtjening.

Færdigheder
Den studerende kan:
•
•
•
•

anvende fagområdets centrale metoder og redskaber til at identificere
udviklingspotentialer baseret på virksomhedens interne forhold,
vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmodeller i forhold
til virksomhedens forretning med det formål at skabe merværdi for kunderne,
vurdere og analysere virksomhedens organisering, struktur og kultur samt regnskab med
henblik på optimering af virksomhedens forretningsprocesser,
formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmodeller i relation til interne analyser
af virksomheden.

Kompetencer
Den studerende kan:
•
•
•

håndtere udviklingsorienterede situationer i relation til udvikling og optimering af
virksomhedens forretningsmodel,
deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i forhold til virksomhedens interne forhold og
forretningsmodel med en professionel tilgang
i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til
virksomhedens interne forhold.

ECTS-omfang
Fagelementet Forretningsforståelse har et omfang på 10 ECTS-point.

2.2. Markedsforståelse
Indhold
Fagelementet omhandler metoder til analyse af virksomhedens eksterne forhold og
markedspotentiale. Der er fokus på kunder og konkurrenter, og derudover omhandler fagelementet
erhvervs- og samfundsforhold, virksomhedens juridiske forhold samt analyser af virksomhedens
forsyningskæde.
Læringsmål for Markedsforståelse
Viden
Den studerende har:
•
•

udviklingsbaseret viden om forskellige typer af analyser til vurdering af virksomhedens
eksterne strategiske situation,
forståelse for teori, metode og praksis i relation til forskellige typer af trendanalyser og deres
relevans for virksomheden.

Færdigheder
Den studerende kan:
•
•

•

anvende fagområdets centrale metoder og redskaber i relation til ekstern analyse af
virksomhedens situation,
vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmodeller i relation til
udarbejdelse af kundeanalyser og konkurrentanalyser samt en vurdering af virksomhedens
markedspotentiale,
formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder af den eksterne situation til
samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer
Den studerende kan:
•
•
•

håndtere udviklingsorienterede situationer i relation til virksomhedens eksterne strategiske
situation
deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang i relation til
analysearbejdet af virksomhedens eksterne strategiske situation,
i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til
virksomhedens strategiske situation på et givent marked.

ECTS-omfang
Fagelementet Markedsforståelse har et omfang på 10 ECTS-point.

2.3. Markedsanalyse
Indhold
Fagelementet omhandler metoder i forbindelse med udarbejdelse af markedsanalyser. Der er fokus
på dataindsamlingsmetoder og datahåndtering samt juridiske forhold knyttet hertil. Vurdering af
data og statistiske begreber og anvendelsen af disse samt metoder og værktøjer til projektledelse og
projektstyring.
Læringsmål for Markedsanalyse
Viden
Den studerende har:
•
•

udviklingsbaseret viden om metoder til indsamling og anvendelse af data og håndtering af
disse,
forståelse for praksis og central anvendt teori og metode i relation til forskellige
markedsanalysemetoder.

Færdigheder
Den studerende kan:
•
•
•

anvende fagområdets centrale metoder og redskaber i relation til at vurdere
markedsanalysers validitet og reliabilitet,
vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmodeller ud fra
indsamlede primære og sekundære data,
formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og
brugere inden for markedsanalyseområdet.

Kompetencer
Den studerende kan:
•
•
•

håndtere udviklingsorienterede situationer ved hjælp af relevante markedsanalyser,
deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang i forbindelse med
udarbejdelsen og præsentationen af markedsanalysebaserede anbefalinger,
i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til
markedsanalyse.

ECTS-omfang
Fagelementet Markedsanalyse har et omfang på 10 ECTS-point.

2.4. Markedsføringsplanen – strategi og taktik
Indhold
Fagelementet indeholder udvikling af markedsføringsstrategier, herunder målgruppevalg,
positionering samt udarbejdelse af kommunikations- og salgsstrategi, under hensyntagen til budget
og virksomhedens mål for indtjening. Fagelementet indeholder desuden udarbejdelse af strategisk
og taktisk markedsføringsplan både på B2C samt B2B markedet. Ligeledes indgår metoder til
prisfastsættelse baseret på udbuds- og efterspørgselsforhold, samt virksomhedens
omkostningsforhold. Endvidere indeholder fagelementer opstilling af scenarier samt juridiske
aspekter inden for markedsføring og salg.
Læringsmål for Markedsføringsplanen – strategi og taktik
Viden
Den studerende har:
•
•

udviklingsbaseret viden om markedsføringsplans opbygning, herunder relevante
markedsføringsstrategier samt markedsføringsplanens taktiske opbygning,
forståelse for praksis, central anvendt teori og metode samt kan forstå
markedsføringsplanens indhold og opbygning.

Færdigheder
Den studerende kan:
•
•
•

anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt anvende de færdigheder der
knytter sig til at opstille en markedsføringsplan og vurdere denne,
vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge strategiske og taktiske
løsningsmodeller for markedsføringsplanen,
formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og
brugere i relation til en given markedsføringsplan.

Kompetencer
Den studerende kan:
•
•
•

håndtere udviklingsorienterede situationer i relation til markedsføringsplanlægning for
virksomheder, der agerer på B2B og B2C markeder,
deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang til udarbejdelse af
virksomhedens markedsføringsplan,
i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til
markedsføringsplanlægningen på strategisk og taktisk niveau.

ECTS-omfang
Fagelementet Markedsføringsplanen – strategi og taktik har et omfang på 20 ECTS-point.

2.5. Markedsføringsplanen - implementering
Indhold
Fagelementet indeholder implementering af markedsføringsplanen i praksis og handlingsplanen for
denne, herunder sikring af virksomhedens indtjening og opfølgning på målene, samt budgetkontrol.
Fagelementet har fokus på udarbejdelse af markedsføringsmateriale, herunder parametermiksets
anvendelse i praksis. Ligeledes indeholder fagelementet virksomhedens salgsplanlægning og salgets
forskelige faser samt risikovurdering af planen og evaluering af dennes effektivitet.
Læringsmål for Markedsføringsplanen - implementering
Viden
Den studerende har:
•
•

udviklingsbaseret viden om opfølgning og evaluering af markedsføringsplanen, herunder
parametermiksets anvendelse i praksis,
forståelse for praksis, centralt anvendt teori og metode i relation til udarbejdelse af egentligt
markedsføringsmateriale og tilhørende budgetter.

Færdigheder
Den studerende kan:
•
•
•

anvende centrale metoder og redskaber til udarbejdelse af en praksisnær og detaljeret
operationel markedsføringsplan,
vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmodeller i relation til
den operationelle markedsføringsplan,
formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og
brugere i relation til den operationelle markedsføringsplan.

Kompetencer
Den studerende kan:
•
•

•

varetage udviklingsorienterede situationer i relation til implementering af den operationelle
markedsføringsplan,
deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang til virksomhedens
arbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere ved udarbejdelse af en operationel
markedsføringsplan,
i en strukturereret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation
til at sikre opfyldelse af virksomhedens operationelle markedsføringsplan.

ECTS-omfang
Fagelementet Markedsføringsplanen – implementering har et omfang på 10 ECTS-point.

2.6. Internationalisering
Indhold
Fagelementet indeholder virksomhedens internationalisering og internationaliseringsstrategier,
herunder markedsudvælgelse, etableringsformer samt tilpasning af parameterindsatsen.
Fagelementet indeholder desuden kultur og dennes betydning for parameterindsatsen. Ligeledes
inkluderer fagelementet handelspolitik og makroøkonomiske faktorer, der påvirker virksomhedens
internationalisering. Derudover indeholder fagelementet finansierings- og investeringsteori.
Læringsmål for Internationalisering
Viden
Den studerende har:
•
•

udviklingsbaseret viden om erhvervets praksis og central anvendt teori og metode inden for
internationalisering,
forståelse for praksis og central anvendt teori og metode i relation til virksomhedens
internationalisering.

Færdigheder
Den studerende kan:
•
•
•

anvende centrale teorier og begreber, der er af betydning for virksomhedens
internationalisering,
vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge markedsføringsorienterede
løsningsmodeller i relation til virksomhedens internationalisering,
formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og
brugere i relation til virksomhedens internationalisering.

Kompetencer
Den studerende kan:
•
•
•

håndtere udviklingsorienterede situationer i forbindelse med beslutninger vedrørende
virksomhedens internationalisering,
deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang i forbindelse med
udarbejdelse af virksomhedens internationalisering,
i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til
virksomhedens internationalisering.

ECTS-omfang
Fagelementet Internationalisering har et omfang på 10 ECTS-point.

2.7. Antallet af prøver i de nationale fagelementer
Der er 3 prøve(r) i de nationale fagelementer, som i alt udgør i 70 ECTS. Heraf indgår 60 ECTS af
disse i den eller de prøver, som udgør førsteårsprøven.
Desuden er der yderligere én prøve i det afsluttende eksamensprojekt. For antallet af prøver i
praktikken, henvises til afsnit 3.
For et samlet overblik over alle uddannelsens prøver, henvises til institutionsdelen af
studieordningen, idet de nationale fagelementer beskrevet i denne studieordning kan prøves
sammen med fagelementer fastsat i institutionsdelen af studieordningen.

3. Praktik
Læringsmål for praktikken på uddannelsen
Praktikken skal sikre praksisnærhed og udvikling af erhvervsrettede faglige og personlige
kompetencer mod det selvstændigt udøvende. Den studerende skal kunne løse praktiske
problemstillinger på et metodisk grundlag med inddragelse af relevante teorier og modeller og
herigennem bidrage til gennemførelsen af værdiskabende aktiviteter i virksomheden.
Viden
Den studerende har:
•
•

udviklingsbaseret viden om praktikvirksomhedens praksis samt central anvendt teori og
metode inden for praktikfunktionen og den pågældende branche,
forståelse for praksis og central anvendt teori og metode i praktikfunktionens erhverv samt
kan forstå praktikfunktionens praksis og anvendelse af teori og metode.

Færdigheder
Den studerende kan:
•
•
•

anvende centrale teorier og begreber, der knytter sig til beskæftigelse inden for
praktikfunktionens erhverv,
vurdere praksisnære problemstillinger for virksomheden og opstille løsningsmuligheder i
relation til praktikfunktionen,
formidle praksisnære problemstillinger og begrundede løsningsforslag til kunder,
samarbejdspartnere og brugere i relation til praktikfunktionen.

Kompetencer
Den studerende kan:
•
•
•

håndtere udviklingsorienterede situationer i praktikopholdets sammenhænge,
deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i praktikvirksomheden med en professionel
tilgang i relation til praktikfunktionen,
i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til
erhvervet inden for praktikfunktionen.

ECTS-omfang
Praktikken har et omfang på 15 ECTS-point.
Antal prøver
Praktikken afsluttes med 1 prøve.

4. Krav til det afsluttende eksamensprojekt.
Læringsmålene for det afsluttende eksamensprojekt er identisk med uddannelsens læringsmål, der
fremgår ovenfor under pkt. 1.
Det afsluttende eksamensprojekt dokumenterer sammen med uddannelsens øvrige prøver og
praktikprøven, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået.
Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere den studerendes forståelse af praksis og central
anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling, der tager udgangspunkt i en
konkret opgave inden for uddannelsens område. Problemstillingen, der skal være central for
uddannelsen og erhvervet, formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller
offentlig virksomhed. Institutionen godkender problemstillingen.
For specifikke formkrav til det afsluttende eksamensprojekt henvises til studieordningens
institutionsdel.
Prøven i det afsluttende eksamensprojekt
Eksamensprojektet afslutter uddannelsen på sidste semester, når alle forudgående prøver er bestået.
ECTS-omfang
Det afsluttende eksamensprojekt har et omfang på 15 ECTS-point.
Prøveform
Prøven er en mundtlig prøve med udgangspunkt i det afsluttende eksamensprojekt med ekstern
censur, hvor der gives en samlet individuel karakter efter 7-trin skalaen for det skriftlige projekt og
den mundtlige præstation.

5. Regler om merit
Beståede uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved andre
uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen.
Den studerende har pligt til at oplyse om gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk
eller udenlandsk videregående uddannelse og om beskæftigelse, der må antages at kunne give merit.
Uddannelsesinstitutionen godkender i hvert enkelt tilfælde merit på bagrund af gennemførte
uddannelseselementer og beskæftigelse, der står mål med fag, uddannelsesdele og praktikdele.
Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering.
Den studerende har ved forhåndsgodkendelse af studieophold i Danmark eller udlandet pligt til efter
endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte uddannelseselementer.

Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen
efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger.
Ved godkendelse efter ovenstående anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået
efter reglerne om den pågældende uddannelse.

6. Ikrafttrædelse og overgangsordning
Ikrafttrædelse
Denne nationale del af studieordningen træder i kraft den 20.08.2019 og har virkning for de
studerende, som indskrives efter den 20.08.2019.
Overgangsordning
Studerende som er optaget indtil 20.08.2019 følger studieordning fra juni 2017, hvorefter de
overgår til denne studieordning fra 31.01.2021. Prøver påbegyndt før den 31.01.2021 afsluttes efter
den studieordning, de er påbegyndt på.

