
HD-supplering for optag på cand.merc. 

For at opfylde adgangskrav til cand.merc.-studiet skal du supplere med de HA-fag, som er afkrydset ud for din HD-specialisering: (Der skal vælges fag svarende til 20 ECTS 
fra nedenstående tabel – HD(R) med Corporate Finance, HD(OL) og HD(ØP) har ingen valgmuligheder.) 

Fag og fagkode HD(F) 
HD(FR) 
 
 
Fra AU 

HD(R) 
med 
Skatteret  
 
Fra AU 

HD(R) 
med 
Corporate 
Finance 
Fra AU 

HD(MM) 
HD(A) 
 
 
Fra AU 

HD(OL) 
 
 
 
Fra AU 

HD(IB) 
 
 
 
Fra CBS 

HD(ØP) 
 
 
 
Fra CBS 

HD (SCM) 
 
 
 
Fra CBS 

Marketing Management, 10 ECTS, forår  
Fagnr. 460151U017 

X X X  X  X X 

Finansiering, 10 ECTS, forår eller efterår 
Fagnr. 460151U025 

 X  X X X X  

Organisationsadfærd, 10 ECTS, efterår 
Fagnr. 460141U005 

X X X X  X  X 

Industriøkonomi og strategi, 10 ECTS, efterår 
Fagnr. 460151U005 

X   X     

 
Vil du læse mere om de enkelte fag, kan du via fagnummeret finde dem i Aarhus Universitets kursuskatalog. Du søger om suppleringsfagene via tompladsordningen og kan 
se tidsfrister og få vejledning til at søge fagene på siden for tompladsordningen.  
 
Suppleringen skal være bestået inden studiestart. Er du optaget tidligere end 2018, skal du senest have bestået suppleringsfagene ved udgangen af 2. semester. 
 
Der vil fra studiestart i 2017 være mulighed for at supplere med tilsvarende HD-fag: 
 

HA-fag Tilsvarende fag på HD 
Marketing Management, 10 ECTS, forår  
Fagnr. 460151U017 

Markedsføring på forbrugermarkedet (B2C) 5 ECTS (efterår) OG 
Markedsføring på det professionelle marked (B2B) 5 ECTS (efterår) 

ELLER 
Marketing (suppleringsfag til cand.merc.aud.) 10 ECTS (forår) 

Finansiering, 10 ECTS, forår eller efterår 
Fagnr. 460151U025 

Finansiering (suppleringsfag til cand.merc.aud.) 10 ECTS (forår) 

Organisationsadfærd, 10 ECTS, efterår 
Fagnr. 460141U005 

Organisationsteori og –design 5 ECTS (efterår) OG 
Ledelse og organisationsadfærd 5 ECTS (efterår)  

Industriøkonomi og strategi, 10 ECTS, efterår 
Fagnr. 460151U005 

Der er ikke tilsvarende fag på HD til 10 ECTS 

http://kursuskatalog.au.dk/
http://bss.au.dk/efteruddannelser/enkeltfag/tompladsordningen/
http://kursuskatalog.au.dk/da/course/75052/Markedsfoering-paa-forbrugermarkedet-B2C
http://kursuskatalog.au.dk/da/course/75073/Markedsfoering-paa-det-professionelle-marked-B2B
http://kursuskatalog.au.dk/da/course/79985/Marketing
http://kursuskatalog.au.dk/da/course/79960/Finansiering
http://kursuskatalog.au.dk/da/course/75657/Organisationsteori-og-design-A
http://kursuskatalog.au.dk/da/course/75655/Ledelse-og-organisationsadfaerd


HD-supplering for optag på cand.merc.aud. 

Hvis du er HD i Regnskab og Økonomistyring eller HD i Finansiering og ønsker at læse cand.merc.aud., skal du i henhold til uddannelsesbekendtgørelsen have suppleringsfag 
på i alt 20 ECTS. Efter en konkret vurdering er det for HD(R) og HD(F)s vedkommende 10 ECTS i Finansiering og 10 ECTS i Marketing ved Aarhus Universitet. Du kan tilmelde 
dig og læse mere her: http://kandidat.au.dk/revision/ (se afsnit om adgangskrav). Hvis du har en anden baggrund end HD(R) og HD(F), kan du i ovenstående oversigt for 
adgang til cand.merc. se, hvad du skal supplere med for at blive optaget på cand.merc.aud. 

Suppleringen skal være bestået inden studiestart. Er du optaget tidligere end 2018, skal du senest have bestået suppleringsfagene ved udgangen af 2. semester. 
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http://kandidat.au.dk/revision/

