Kompetenceprofil - Formål

(NB: ændret ift. hjemmeside)

Cand. merc. Finansiering & Regnskab

Kompetenceprofil – FIR’s ”grundlov”
FIR‐linjen har til formål at give de studerende viden, færdigheder og kompetencer, der er relevante i stillinger med fokus på
enkelte virksomheders finansielle beslutninger samt økonomiske formåen og styring.
Formålet opfyldes ved, at de studerende bibringes følgende viden, færdigheder og kompetencer:
Viden:
• Viden om kapitalmarkeder og finansiel teori
• Viden om eksternt regnskab og økonomistyring
• Viden om centrale elementer af lovgivning, som virksomheder organiseret som kapitalselskaber er underlagt
Færdigheder:
• Færdigheder til at vurdere de økonomiske og ledelsesmæssige konsekvenser af potentielle investerings‐ og
kapitalstrukturbeslutninger
• Færdigheder til at udarbejde regnskabsanalyser, kreditanalyser, værdiansættelser og incitamentsordninger ud fra
virksomhedernes eksterne regnskaber samt til at designe, implementere og anvende forskellige økonomistyringsværktøjer
til brug for virksomhedsinterne analyser, beslutninger og opfølgning
• Færdigheder til at bedømme hvordan udvalgte juridiske aspekter kan og bør påvirke virksomheders finansielle beslutninger
samt økonomiske formåen og styring, samt til at identificere de grundlæggende juridiske problemstillinger, som sådanne
beslutninger giver anledning til
Kompetencer:
• Kompetencer til at vælge og tage kritisk stilling til teorier, analysemetoder og data til understøttelse af beslutninger
vedrørende specifikke såvel som overordnede finansielle problemstillinger
Linjen giver mulighed for virksomhedsinterne såvel som virksomhedseksterne stillinger. Umiddelbart efter endt uddannelse
ansættes dimittenderne i høj grad som controllere i industri‐ og servicevirksomheder samt som analytikere og konsulenter i
investment banking (M&A), management consulting og CFO services. På længere sigt spredes FIR‐dimittender i mange
forskellige typer af ansættelser i både etablerede virksomheder og start‐ups, men særligt bør det fremhæves, at en del bliver
CEOs og CFOs, hvilket er i tråd med intentionen om, at FIR skal være den cand. merc. linje, der bedst uddanner til disse
overordnede funktioner i topledelsen.

Kompetenceprofil - Formål
FIR‐linjen har til formål at give de studerende viden, færdigheder og kompetencer, der er relevante i stillinger med fokus på
enkelte virksomheders finansielle beslutninger samt økonomiske formåen og styring.
Formålet opfyldes ved, at de studerende bibringes følgende viden, færdigheder og kompetencer:
Viden:
• Viden om kapitalmarkeder og finansiel teori
• Viden om eksternt regnskab og økonomistyring
• Viden om centrale elementer af lovgivning, som virksomheder organiseret som kapitalselskaber er underlagt
Færdigheder:
• Færdigheder til at vurdere de økonomiske og ledelsesmæssige konsekvenser af potentielle investerings‐ og
kapitalstrukturbeslutninger
• Færdigheder til at udarbejde regnskabsanalyser, kreditanalyser, værdiansættelser og incitamentsordninger ud fra
virksomhedernes eksterne regnskaber samt til at designe, implementere og anvende forskellige økonomistyringsværktøjer
til brug for virksomhedsinterne analyser, beslutninger og opfølgning
• Færdigheder til at bedømme hvordan udvalgte juridiske aspekter kan og bør påvirke virksomheders finansielle beslutninger
samt økonomiske formåen og styring, samt til at identificere de grundlæggende juridiske problemstillinger, som sådanne
beslutninger giver anledning til
Kompetencer:
• Kompetencer til at vælge og tage kritisk stilling til teorier, analysemetoder og data til understøttelse af beslutninger
vedrørende specifikke såvel som overordnede finansielle problemstillinger
Linjen giver mulighed for virksomhedsinterne såvel som virksomhedseksterne stillinger. Umiddelbart efter endt uddannelse
ansættes dimittenderne i høj grad som controllere i industri‐ og servicevirksomheder samt som analytikere og konsulenter i
investment banking (M&A), management consulting og CFO services. På længere sigt spredes FIR‐dimittender i mange
forskellige typer af ansættelser i både etablerede virksomheder og start‐ups, men særligt bør det fremhæves, at en del bliver
CEOs og CFOs, hvilket er i tråd med intentionen om, at FIR skal være den cand. merc. linje, der bedst uddanner til disse
overordnede funktioner i topledelsen.

Kompetenceprofil – Jobs kort sigt
FIR‐linjen har til formål at give de studerende viden, færdigheder og kompetencer, der er relevante i stillinger med fokus på
enkelte virksomheders finansielle beslutninger samt økonomiske formåen og styring.
Formålet opfyldes ved, at de studerende bibringes følgende viden, færdigheder og kompetencer:
Viden:
• Viden om kapitalmarkeder og finansiel teori
• Viden om eksternt regnskab og økonomistyring
• Viden om centrale elementer af lovgivning, som virksomheder organiseret som kapitalselskaber er underlagt
Færdigheder:
• Færdigheder til at vurdere de økonomiske og ledelsesmæssige konsekvenser af potentielle investerings‐ og
kapitalstrukturbeslutninger
• Færdigheder til at udarbejde regnskabsanalyser, kreditanalyser, værdiansættelser og incitamentsordninger ud fra
virksomhedernes eksterne regnskaber samt til at designe, implementere og anvende forskellige økonomistyringsværktøjer
til brug for virksomhedsinterne analyser, beslutninger og opfølgning
• Færdigheder til at bedømme hvordan udvalgte juridiske aspekter kan og bør påvirke virksomheders finansielle beslutninger
samt økonomiske formåen og styring, samt til at identificere de grundlæggende juridiske problemstillinger, som sådanne
beslutninger giver anledning til
Kompetencer:
• Kompetencer til at vælge og tage kritisk stilling til teorier, analysemetoder og data til understøttelse af beslutninger
vedrørende specifikke såvel som overordnede finansielle problemstillinger
Linjen giver mulighed for virksomhedsinterne såvel som virksomhedseksterne stillinger. Umiddelbart efter endt uddannelse
ansættes dimittenderne i høj grad som controllere i industri‐ og servicevirksomheder samt som analytikere og konsulenter i
investment banking (M&A), management consulting og CFO services. På længere sigt spredes FIR‐dimittender i mange
forskellige typer af ansættelser i både etablerede virksomheder og start‐ups, men særligt bør det fremhæves, at en del bliver
CEOs og CFOs, hvilket er i tråd med intentionen om, at FIR skal være den cand. merc. linje, der bedst uddanner til disse
overordnede funktioner i topledelsen.

Kompetenceprofil – Jobs lang sigt
FIR‐linjen har til formål at give de studerende viden, færdigheder og kompetencer, der er relevante i stillinger med fokus på
enkelte virksomheders finansielle beslutninger samt økonomiske formåen og styring.
Formålet opfyldes ved, at de studerende bibringes følgende viden, færdigheder og kompetencer:
Viden:
• Viden om kapitalmarkeder og finansiel teori
• Viden om eksternt regnskab og økonomistyring
• Viden om centrale elementer af lovgivning, som virksomheder organiseret som kapitalselskaber er underlagt
Færdigheder:
• Færdigheder til at vurdere de økonomiske og ledelsesmæssige konsekvenser af potentielle investerings‐ og
kapitalstrukturbeslutninger
• Færdigheder til at udarbejde regnskabsanalyser, kreditanalyser, værdiansættelser og incitamentsordninger ud fra
virksomhedernes eksterne regnskaber samt til at designe, implementere og anvende forskellige økonomistyringsværktøjer
til brug for virksomhedsinterne analyser, beslutninger og opfølgning
• Færdigheder til at bedømme hvordan udvalgte juridiske aspekter kan og bør påvirke virksomheders finansielle beslutninger
samt økonomiske formåen og styring, samt til at identificere de grundlæggende juridiske problemstillinger, som sådanne
beslutninger giver anledning til
Kompetencer:
• Kompetencer til at vælge og tage kritisk stilling til teorier, analysemetoder og data til understøttelse af beslutninger
vedrørende specifikke såvel som overordnede finansielle problemstillinger
Linjen giver mulighed for virksomhedsinterne såvel som virksomhedseksterne stillinger. Umiddelbart efter endt uddannelse
ansættes dimittenderne i høj grad som controllere i industri‐ og servicevirksomheder samt som analytikere og konsulenter i
investment banking (M&A), management consulting og CFO services. På længere sigt spredes FIR‐dimittender i mange
forskellige typer af ansættelser i både etablerede virksomheder og start‐ups, men særligt bør det fremhæves, at en del bliver
CEOs og CFOs, hvilket er i tråd med intentionen om, at FIR skal være den cand. merc. linje, der bedst uddanner til disse
overordnede funktioner i topledelsen.

Kompetenceprofil – produktet
FIR‐linjen har til formål at give de studerende viden, færdigheder og kompetencer, der er relevante i stillinger med fokus på
enkelte virksomheders finansielle beslutninger samt økonomiske formåen og styring.
Formålet opfyldes ved, at de studerende bibringes følgende viden, færdigheder og kompetencer:
Viden:
• Viden om kapitalmarkeder og finansiel teori
• Viden om eksternt regnskab og økonomistyring
• Viden om centrale elementer af lovgivning, som virksomheder organiseret som kapitalselskaber er underlagt
Færdigheder:
• Færdigheder til at vurdere de økonomiske og ledelsesmæssige konsekvenser af potentielle investerings‐ og
kapitalstrukturbeslutninger
• Færdigheder til at udarbejde regnskabsanalyser, kreditanalyser, værdiansættelser og incitamentsordninger ud fra
virksomhedernes eksterne regnskaber samt til at designe, implementere og anvende forskellige økonomistyringsværktøjer
til brug for virksomhedsinterne analyser, beslutninger og opfølgning
• Færdigheder til at bedømme hvordan udvalgte juridiske aspekter kan og bør påvirke virksomheders finansielle beslutninger
samt økonomiske formåen og styring, samt til at identificere de grundlæggende juridiske problemstillinger, som sådanne
beslutninger giver anledning til
Kompetencer:
• Kompetencer til at vælge og tage kritisk stilling til teorier, analysemetoder og data til understøttelse af beslutninger
vedrørende specifikke såvel som overordnede finansielle problemstillinger
Linjen giver mulighed for virksomhedsinterne såvel som virksomhedseksterne stillinger. Umiddelbart efter endt uddannelse
ansættes dimittenderne i høj grad som controllere i industri‐ og servicevirksomheder samt som analytikere og konsulenter i
investment banking (M&A), management consulting og CFO services. På længere sigt spredes FIR‐dimittender i mange
forskellige typer af ansættelser i både etablerede virksomheder og start‐ups, men særligt bør det fremhæves, at en del bliver
CEOs og CFOs, hvilket er i tråd med intentionen om, at FIR skal være den cand. merc. linje, der bedst uddanner til disse
overordnede funktioner i topledelsen.

Kompetenceprofil – produktet
FIR‐linjen har til formål at give de studerende viden, færdigheder og kompetencer, der er relevante i stillinger med fokus på
enkelte virksomheders finansielle beslutninger samt økonomiske formåen og styring.
Formålet opfyldes ved, at de studerende bibringes følgende viden, færdigheder og kompetencer:
Viden:
• Viden om kapitalmarkeder og finansiel teori
• Viden om eksternt regnskab og økonomistyring
• Viden om centrale elementer af lovgivning, som virksomheder organiseret som kapitalselskaber er underlagt
Færdigheder:
• Færdigheder til at vurdere de økonomiske og ledelsesmæssige konsekvenser af potentielle investerings‐ og
kapitalstrukturbeslutninger
• Færdigheder til at udarbejde regnskabsanalyser, kreditanalyser, værdiansættelser og incitamentsordninger ud fra
virksomhedernes eksterne regnskaber samt til at designe, implementere og anvende forskellige økonomistyringsværktøjer
til brug for virksomhedsinterne analyser, beslutninger og opfølgning
• Færdigheder til at bedømme hvordan udvalgte juridiske aspekter kan og bør påvirke virksomheders finansielle beslutninger
samt økonomiske formåen og styring, samt til at identificere de grundlæggende juridiske problemstillinger, som sådanne
beslutninger giver anledning til
Kompetencer:
• Kompetencer til at vælge og tage kritisk stilling til teorier, analysemetoder og data til understøttelse af beslutninger
vedrørende specifikke såvel som overordnede finansielle problemstillinger
Linjen giver mulighed for virksomhedsinterne såvel som virksomhedseksterne stillinger. Umiddelbart efter endt uddannelse
ansættes dimittenderne i høj grad som controllere i industri‐ og servicevirksomheder samt som analytikere og konsulenter i
investment banking (M&A), management consulting og CFO services. På længere sigt spredes FIR‐dimittender i mange
forskellige typer af ansættelser i både etablerede virksomheder og start‐ups, men særligt bør det fremhæves, at en del bliver
CEOs og CFOs, hvilket er i tråd med intentionen om, at FIR skal være den cand. merc. linje, der bedst uddanner til disse
overordnede funktioner i topledelsen.

Kompetenceprofil – produktet
FIR‐linjen har til formål at give de studerende viden, færdigheder og kompetencer, der er relevante i stillinger med fokus på
enkelte virksomheders finansielle beslutninger samt økonomiske formåen og styring.
Formålet opfyldes ved, at de studerende bibringes følgende viden, færdigheder og kompetencer:
Viden:
• Viden om kapitalmarkeder og finansiel teori
• Viden om eksternt regnskab og økonomistyring
• Viden om centrale elementer af lovgivning, som virksomheder organiseret som kapitalselskaber er underlagt
Færdigheder:
• Færdigheder til at vurdere de økonomiske og ledelsesmæssige konsekvenser af potentielle investerings‐ og
kapitalstrukturbeslutninger
• Færdigheder til at udarbejde regnskabsanalyser, kreditanalyser, værdiansættelser og incitamentsordninger ud fra
virksomhedernes eksterne regnskaber samt til at designe, implementere og anvende forskellige økonomistyringsværktøjer
til brug for virksomhedsinterne analyser, beslutninger og opfølgning
• Færdigheder til at bedømme hvordan udvalgte juridiske aspekter kan og bør påvirke virksomheders finansielle beslutninger
samt økonomiske formåen og styring, samt til at identificere de grundlæggende juridiske problemstillinger, som sådanne
beslutninger giver anledning til
Kompetencer:
• Kompetencer til at vælge og tage kritisk stilling til teorier, analysemetoder og data til understøttelse af beslutninger
vedrørende specifikke såvel som overordnede finansielle problemstillinger
Linjen giver mulighed for virksomhedsinterne såvel som virksomhedseksterne stillinger. Umiddelbart efter endt uddannelse
ansættes dimittenderne i høj grad som controllere i industri‐ og servicevirksomheder samt som analytikere og konsulenter i
investment banking (M&A), management consulting og CFO services. På længere sigt spredes FIR‐dimittender i mange
forskellige typer af ansættelser i både etablerede virksomheder og start‐ups, men særligt bør det fremhæves, at en del bliver
CEOs og CFOs, hvilket er i tråd med intentionen om, at FIR skal være den cand. merc. linje, der bedst uddanner til disse
overordnede funktioner i topledelsen.

Kompetenceprofil – produktet
FIR‐linjen har til formål at give de studerende viden, færdigheder og kompetencer, der er relevante i stillinger med fokus på
enkelte virksomheders finansielle beslutninger samt økonomiske formåen og styring.
Formålet opfyldes ved, at de studerende bibringes følgende viden, færdigheder og kompetencer:
Viden:
• Viden om kapitalmarkeder og finansiel teori
• Viden om eksternt regnskab og økonomistyring
• Viden om centrale elementer af lovgivning, som virksomheder organiseret som kapitalselskaber er underlagt
Færdigheder:
• Færdigheder til at vurdere de økonomiske og ledelsesmæssige konsekvenser af potentielle investerings‐ og
kapitalstrukturbeslutninger
• Færdigheder til at udarbejde regnskabsanalyser, kreditanalyser, værdiansættelser og incitamentsordninger ud fra
virksomhedernes eksterne regnskaber samt til at designe, implementere og anvende forskellige økonomistyringsværktøjer
til brug for virksomhedsinterne analyser, beslutninger og opfølgning
• Færdigheder til at bedømme hvordan udvalgte juridiske aspekter kan og bør påvirke virksomheders finansielle beslutninger
samt økonomiske formåen og styring, samt til at identificere de grundlæggende juridiske problemstillinger, som sådanne
beslutninger giver anledning til
Kompetencer:
• Kompetencer til at vælge og tage kritisk stilling til teorier, analysemetoder og data til understøttelse af beslutninger
vedrørende specifikke såvel som overordnede finansielle problemstillinger
Linjen giver mulighed for virksomhedsinterne såvel som virksomhedseksterne stillinger. Umiddelbart efter endt uddannelse
ansættes dimittenderne i høj grad som controllere i industri‐ og servicevirksomheder samt som analytikere og konsulenter i
investment banking (M&A), management consulting og CFO services. På længere sigt spredes FIR‐dimittender i mange
forskellige typer af ansættelser i både etablerede virksomheder og start‐ups, men særligt bør det fremhæves, at en del bliver
CEOs og CFOs, hvilket er i tråd med intentionen om, at FIR skal være den cand. merc. linje, der bedst uddanner til disse
overordnede funktioner i topledelsen.

Kompetenceprofil – produktet
FIR‐linjen har til formål at give de studerende viden, færdigheder og kompetencer, der er relevante i stillinger med fokus på
enkelte virksomheders finansielle beslutninger samt økonomiske formåen og styring.
Formålet opfyldes ved, at de studerende bibringes følgende viden, færdigheder og kompetencer:
Viden:
• Viden om kapitalmarkeder og finansiel teori
• Viden om eksternt regnskab og økonomistyring
• Viden om centrale elementer af lovgivning, som virksomheder organiseret som kapitalselskaber er underlagt
Færdigheder:
• Færdigheder til at vurdere de økonomiske og ledelsesmæssige konsekvenser af potentielle investerings‐ og
kapitalstrukturbeslutninger
• Færdigheder til at udarbejde regnskabsanalyser, kreditanalyser, værdiansættelser og incitamentsordninger ud fra
virksomhedernes eksterne regnskaber samt til at designe, implementere og anvende forskellige økonomistyringsværktøjer
til brug for virksomhedsinterne analyser, beslutninger og opfølgning
• Færdigheder til at bedømme hvordan udvalgte juridiske aspekter kan og bør påvirke virksomheders finansielle beslutninger
samt økonomiske formåen og styring, samt til at identificere de grundlæggende juridiske problemstillinger, som sådanne
beslutninger giver anledning til
Kompetencer:
• Kompetencer til at vælge og tage kritisk stilling til teorier, analysemetoder og data til understøttelse af beslutninger
vedrørende specifikke såvel som overordnede finansielle problemstillinger
Linjen giver mulighed for virksomhedsinterne såvel som virksomhedseksterne stillinger. Umiddelbart efter endt uddannelse
ansættes dimittenderne i høj grad som controllere i industri‐ og servicevirksomheder samt som analytikere og konsulenter i
investment banking (M&A), management consulting og CFO services. På længere sigt spredes FIR‐dimittender i mange
forskellige typer af ansættelser i både etablerede virksomheder og start‐ups, men særligt bør det fremhæves, at en del bliver
CEOs og CFOs, hvilket er i tråd med intentionen om, at FIR skal være den cand. merc. linje, der bedst uddanner til disse
overordnede funktioner i topledelsen.

Kompetenceprofil – produktet
FIR‐linjen har til formål at give de studerende viden, færdigheder og kompetencer, der er relevante i stillinger med fokus på
enkelte virksomheders finansielle beslutninger samt økonomiske formåen og styring.
Formålet opfyldes ved, at de studerende bibringes følgende viden, færdigheder og kompetencer:
Viden:
• Viden om kapitalmarkeder og finansiel teori
• Viden om eksternt regnskab og økonomistyring
• Viden om centrale elementer af lovgivning, som virksomheder organiseret som kapitalselskaber er underlagt
Færdigheder:
• Færdigheder til at vurdere de økonomiske og ledelsesmæssige konsekvenser af potentielle investerings‐ og
kapitalstrukturbeslutninger
• Færdigheder til at udarbejde regnskabsanalyser, kreditanalyser, værdiansættelser og incitamentsordninger ud fra
virksomhedernes eksterne regnskaber samt til at designe, implementere og anvende forskellige økonomistyringsværktøjer
til brug for virksomhedsinterne analyser, beslutninger og opfølgning
• Færdigheder til at bedømme hvordan udvalgte juridiske aspekter kan og bør påvirke virksomheders finansielle beslutninger
samt økonomiske formåen og styring, samt til at identificere de grundlæggende juridiske problemstillinger, som sådanne
beslutninger giver anledning til
Kompetencer:
• Kompetencer til at vælge og tage kritisk stilling til teorier, analysemetoder og data til understøttelse af beslutninger
vedrørende specifikke såvel som overordnede finansielle problemstillinger
Linjen giver mulighed for virksomhedsinterne såvel som virksomhedseksterne stillinger. Umiddelbart efter endt uddannelse
ansættes dimittenderne i høj grad som controllere i industri‐ og servicevirksomheder samt som analytikere og konsulenter i
investment banking (M&A), management consulting og CFO services. På længere sigt spredes FIR‐dimittender i mange
forskellige typer af ansættelser i både etablerede virksomheder og start‐ups, men særligt bør det fremhæves, at en del bliver
CEOs og CFOs, hvilket er i tråd med intentionen om, at FIR skal være den cand. merc. linje, der bedst uddanner til disse
overordnede funktioner i topledelsen.

Kompetenceprofil – produktet
FIR‐linjen har til formål at give de studerende viden, færdigheder og kompetencer, der er relevante i stillinger med fokus på
enkelte virksomheders finansielle beslutninger samt økonomiske formåen og styring.
Formålet opfyldes ved, at de studerende bibringes følgende viden, færdigheder og kompetencer:
Viden:
• Viden om kapitalmarkeder og finansiel teori
• Viden om eksternt regnskab og økonomistyring
• Viden om centrale elementer af lovgivning, som virksomheder organiseret som kapitalselskaber er underlagt
Færdigheder:
• Færdigheder til at vurdere de økonomiske og ledelsesmæssige konsekvenser af potentielle investerings‐ og
kapitalstrukturbeslutninger
• Færdigheder til at udarbejde regnskabsanalyser, kreditanalyser, værdiansættelser og incitamentsordninger ud fra
virksomhedernes eksterne regnskaber samt til at designe, implementere og anvende forskellige økonomistyringsværktøjer
til brug for virksomhedsinterne analyser, beslutninger og opfølgning
• Færdigheder til at bedømme hvordan udvalgte juridiske aspekter kan og bør påvirke virksomheders finansielle beslutninger
samt økonomiske formåen og styring, samt til at identificere de grundlæggende juridiske problemstillinger, som sådanne
beslutninger giver anledning til
Kompetencer:
• Kompetencer til at vælge og tage kritisk stilling til teorier, analysemetoder og data til understøttelse af beslutninger
vedrørende specifikke såvel som overordnede finansielle problemstillinger
Linjen giver mulighed for virksomhedsinterne såvel som virksomhedseksterne stillinger. Umiddelbart efter endt uddannelse
ansættes dimittenderne i høj grad som controllere i industri‐ og servicevirksomheder samt som analytikere og konsulenter i
investment banking (M&A), management consulting og CFO services. På længere sigt spredes FIR‐dimittender i mange
forskellige typer af ansættelser i både etablerede virksomheder og start‐ups, men særligt bør det fremhæves, at en del bliver
CEOs og CFOs, hvilket er i tråd med intentionen om, at FIR skal være den cand. merc. linje, der bedst uddanner til disse
overordnede funktioner i topledelsen.

Fag og undervisere
1. semester
Bjørn Jørgensen, Ole Sørensen & André Thormann

Anders Bjerre Trolle

Linda Sandris Larsen
CBS
Sydinvest
Erhversministeriet

CBS
LSE
Boulder
Harvard
Columbia

CBS
HEC Paris
Lausanne
Danske Bank

Porteføljeteori
7,5 ECTS

Fixed income & derivater
7,5 ECTS

CBS

CBS
ABG
Capital Four
Danske Bank

Regnskabsanalyse
15 ECTS

2. semester
Jan Greve &
Peer Schaumburg‐Müller
CBS
Beierholm
Deloitte
Konde

CBS
TDC Group

Kapitalselskaber:
selskabsret og skatteret
7,5 ECTS

Ken Bechmann

Morten Holm

CBS
Finansforeningen
Finanstilsynet

Corporate Finance
7,5 ECTS

Jeppe Christoffersen
+
Vejledere

CBS
Brøndby IF
Quartz

Økonomistyring
7,5 ECTS

Business Project
7,5 ECTS

3. semester

Valgfag eller udveksling, meget lig andre linier
30 ECTS

4. semester
Jeppe Christoffersen
Vejledere

+

Kandidatspeciale
30 ECTS
Mulighed for forudgående
klyngevejledning

På alle linjefag er der mellem 10 og 15 timers øvelser (i tre hold)
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Hvem møder man på FIR?
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Livet som FIR studerende
Arbejdspres og studiejob
Overgang fra bachelor
FIR er hårdt arbejde…
Men stærkt sammenhold både fagligt
og socialt
Eksaminerne er oftest skriftlige, af
fire timers varighed og er både med
og uden hjælpemidler

Er der tid til at have et studiejob?
•

Det er meget individuelt, men det kan
sagtens lade sig gøre

•

Omkring 90% af de nuværende 1. årsstuderende har et studiejob

•

Man arbejder som regel 15-20 timer
ugentligt – nogle mere og nogle mindre

•

Mange oplever, at relevant arbejde
komplimenterer studiet godt

Livet som FIR studerende
Strukturen på FIR
Typisk skema

Livet som FIR studerende
Julie Viktoria Nitschke, HA Psyk
Student Assistant hos Sealand – A Maersk Company
• Søgte en mere erhvervsøkonomiske retning, end det den naturlige
overbygning kunne tilbyde
• Overvejelser omkring jobmulighederne efter endt studie
• FIR-uddannelsens anvendelse af Excel, samt talanalyse og
rapportering har været brugbart på studiejobbet.

Jeppe Emil Thomsen, HA Pro
Analytiker hos DealHaus
• Ønskede en kandidat inden for finansiering, efter at have haft
fiansiering på bacheloren
• Valget faldt på FIR grundet udannelsens fokus på regnskab.
• Fagene Regnskabsanalyse og Fixed Income & Deriavter har styrket
kompetencer på studitejobbet

Dennis Daniel Christensen, HA Almen
Sales & Customer Service Consultant hos TUI
• FIR var et naturligt valgt, grundet interessen for netop finansiering og
regnskab
• FIR’s kompetence profil passede godt med fremtidige karriere planer

Livet som FIR studerende
HVORFOR HAR VI VALGT FIR
Julie Spencer, HA Europæisk Business
Junior Analyst hos Copenhagen Offshore Partners
•
•

Passede godt i forlængelse med fremtidsambitioner og karriere
og Hanna
Velstruktureret Julie
uddannelse
samt velkendt ude i erhvervslivet

•

15 ECTS point i regnskabsanalyse samt mere økonomisk/matematisk

•

Mulighed for at engagere sig socialt

Hanna Ebbesen, HA Europæisk Business
Student Assistant hos Nordea Asset Management
•

Valg baseret på interessen for især finansiering

•

Uddannelsens fag samt kompetenceprofil

•

Velkendt i erhvervslivet

•

FIR-netværket, FIR-klubben

Livet som FIR studerende
FIR-Klubben: Faglige og
sociale aktiviteter
FIR-Klubben er en forening oprettet i år 1998, som sammen med festudvalget arbejder på at styrke
studiemiljøet for de studerende, at formidle kontakt mellem de studerende og erhvervslivet samt at
opretholde og styrke kontakten mellem dimittender, så disse kan få glæde af hinanden.

Faglige
arrangementer

•
•
•
•

Brush-up kurser i matematik og regnskab
Virksomhedsbesøg
Career Night/Corporate Day
Quality Board

Sociale
arrangementer

•
•
•
•

Intro
FIR Dinners
Julefrokost, Gallafest
Studietur til New York

Networking

• Alumniforening
• Facebook- og LinkedIn-grupper
• Samarbejdspartnere

Arbejdsløshed på FIR (og andre linjer)

Arbejdsløshed for forskellige cand. merc.linjer efter 12 måneder – baseret på 2019 dimittender

0,7%
FIR

Hvad sker der på kort sigt?
2019

2020

Billede
Andreas Juhl Jakobsen
Associate AIP Management
GoGreen Energy Group

2018

Billede

Billede
Nicoline Emilie Storm
Associate Deal advisory KPMG
AGC biologics

2018

Clara Maria Jacobsen
BI & Data Solution Developer Hafnia
Alka Forsikring

Ferduos Safi
Investment Portfolio Manager Danica
Nykredit

2017

Mikkel Frimodt Pedersen
Consultant Accenture
Euroinvestor

2017

Billede
Pernille Dinesen
Finance Manager Jabra
Landbrug & Fødevarer

Regitze Halkier
Projektchef Berlingske Media
Euroinvestor

2017

2016

Billede

Billede
Nina Fisker Olesen
Investment Director Kirk Kapital

Oliver Lorentz Larsen
Projektudvikler CASA A/S
PwC, Realdania

Jacob Vilby
Senior Manager PwC Deals
FIH Erhvervsbank

2016

2016

Josefine Dige Sveistrup
Senior Business Analyst CPH
Airport
PwC

2016

Louise Wendel Andersen
Finance Business Partner GN
Audio
Radiometer

2017

Billede

Billede
Louise Hessellund
Finance Business Partner Mastercard
BMI Group

Benjamin Haubye Zumofen
Research Analyst Danica
Pension
Absalon Capital

2018

2018

Billede
Zitta Andersen
Head of Business Support EDCgruppen
Message A/S

Jacob Kildetoft Henriksen
Analyst Vækstfonden

2019

2019

2019

Billede
Emil Overby Stephensen
Senior Commercial Asset Manager
European Energy
Better Energy

2020

2020

2020

Jeppe Stokholm Skaarup
Finance Business Partner WSP DK
EY, FinansWatch

Miki Vinther
Analyst Sampension
Falck, Translution Capital

Isabel Nørby Lahoussaye
Senioranalytiker Nykredit
Magasin

Hvad sker der på længere sigt?
2015

2015

Billede
Anders Normann Jepsen
Inv. Prof. Waterland Private Equity
Goldman Sachs
Danske Bank

2013

2013

Billede
Anne Katrine Schønning
Head of Molt Wegel
Deloitte

2012

2014

Anne Marte Lehne Just
Business Controller Aleris Helse
Nordic Choice Hotels

2012

Anders Vestergård Fischer
Senior Portfolio Manager Danske
Bank
PFA

2011

Jonas Midtgaard
CEO Our Tradehub
Billy Regnskabsprogram
Diesel

Søren Holmark Skovbo Toft
Cheif Trader Danske Bank

Christian David Rohde
Associate Partner Bain & Company
Simon-Kucher & Partners

Mads Østrup Christensen
Head of Credit Risk Nordea
KMD

Christina Goth-Rindal
Selvstændig private investor
Danske Bank
Nykredit

Billede
Line Frank Müller
Director CFO Transformation Office Pandora
FIH Partners

2013

Billede

Billede
Frederik Ploug Søgaard
Partner Keystones
Danish Crowdfunding Association

2011

Billede

Stina Rathsach Andersen
Head of Alternatives Nordea

Billede

Billede
Anette Primdal Jakobsen
Director Audit & Assurance, Deloitte

Billede

2014

2013

2011

Billede

Manager EY

Billede

Billede
Kathrine Harding Vinjebo
Chefkonsulent
Skattestyrelsen
Deloitte

Julie Rindom Kristensen

2014

2012

2011

Billede

Morten Nygaard Olsen
Senior Credit Consultant
Danske Bank

2015

Billede

Billede

Billede

Billede

2015

Thomas Brorsen
Executive Advisor - Group M&A Nordea

2012

Billede
Cornelia Qvist
Internal Control Manager,
Statkraft
PwC Norway

Billede
Nichlas T. Jacobsen
Director PwC Copenhagen

Hvad får man med i rygsækken?
2019

Andreas Juhl Jakobsen
Associate AIP Management
GoGreen Energy Group

”FIR har givet mig en stærk værktøjskasse inden for finansiering og virksomhedshandler. Samtidig
muliggjorde FIR i høj grad specialisering, da halvdelen af ECTS-point stammer fra valgfag og speciale.
Personligt brugte jeg muligheden til at specialisere mig i finansiering af vedvarende energiprojekter,
hvilket satte raketfart på starten af min karriere i netop den retning, jeg selv ønskede.”

”Jeg har arbejdet med transfer pricing (skat over landegrænser) siden 2012 hvor jeg blev færdig
uddannet cand.merc.FIR. Dengang ansatte man primært jurister/cand.merc.jur indenfor denne branche,
men da transfer pricing er en god blanding skat, finansiering, regnskab og almindelig
forretningsforståelse efterspørger konsulenthuse, virksomheder og myndigheder mere og mere
Cand.merc.FIR’er. Derudover har CBS også et godt ry i udlandet, hvilket også har hjulpet mig ind i en af
Europas største virksomheder, ArcelorMittal.”

2012

Nichlas T. Jacobsen
Director PwC Copenhagen

2012

Kathrine Harding Vinjebo
Chefkonsulent Skattestyrelsen
Deloitte

"Da jeg læste International Business & Politics på min bachelor, var jeg ofte frustreret over, hvor abstrakte
mange af temaerne var, og jeg havde svært ved at se, hvor det skulle føre mig hen rent karrieremæssigt. På
FIR-studiet blev alt lige pludselig meget konkret, kvantificerbart og relevant, og de ting jeg lærte i fx
Regnskabsanalyse og Corporate Finance på 1. semester gjorde, at jeg fik jobbet som Analyst i PwC Corporate
Finance, og her ca. 11 år senere bruger jeg stadig på daglig basis de samme værktøjer og teorier, som jeg
lærte dengang i efteråret 2010"

Hvad får man med i rygsækken?

2011

Billede
Christina Goth‐Rindal
Selvstændig private investor
Danske Bank
Nykredit

”Jeg oplevede det som værende let at søge og lande mit på daværende tidspunkt drømmejob efter endt
studie. Det samme for mange af mine andre medstuderende. Jeg sad som analytiker på investeringsområdet
og formidlede investerings- samt finansieringsstrategier til bankens rådgivere, der havde formuende kunder.
Efter godt 7 år fik jeg lov til at prøve kræfter med den anden side af bordet, som investeringsrådgiver med
egen formuende kundeportefølje. Da jeg ikke er bankuddannet eller havde erfaring med direkte
kundekontakt, var det ikke en selvfølge at jeg kunne træde ind i sådan en ny stilling. Men med min solide
uddannelse i rygsækken havde jeg bevist faglighed og en evne til at tilegne mig meget viden på kort tid,
således jeg kunne fokusere på at lære det kommunikative og dermed lykkes i stillingen. Senest er jeg blevet
selvstændig og lever af at investere egne midler. Det giver mig stor fleksibilitet, som er meget værdsat i en
hverdag med tre små børn. Jeg er fuldstændig rolig omkring, at jeg fortsat vil være relevant for erhvervslivet,
hvis jeg om nogle år ønsker at gå andre veje.”

“Jeg var meget glad for FIR. Linjen giver en stærk indsigt i først og fremmest regnskaber og
finansielle værktøjer. Der er grundlæggende et klart fokus på den finansielle sektor, men FIR
skaber samtidig et stærkt billede af hvad der driver den økonomiske verden og herunder
virksomheder fra et bredere perspektiv. FIR giver dig også en ballast til at forstå matematisk
tungere emner og problemstillinger som kun få andre linjer formår på CBS.”

2010

Kim Richard Achilles Holm
Senior Bi Consultant Accobat
Deloitte
ManpowerGroup

Hvad får man med i rygsækken?
Uddannelsen går i dybden med relevant investerings‐ og
finansieringsteori med en praktisk applicering for øje og giver dermed
studerende en fantastisk stærk og brugbar corporate finance
værktøjskasse, velegnet til en karriere som rådgiver (investment
banking, management consulting, transaction services) så vel som
principal (investor, kapitalforvalter, corporate). Værktøjskassen har for
mit vedkommende været med til at tilsikre, at jeg “ramte jorden
løbende” i mit første job som investment banker ‐ ligesom den i mit
efterfølgende virke ‐ først i et corporate og dernæst i et
investeringsmiljø ‐ har fungeret som en uundværlig ballast.

Med FIR linjen får du en uddannelse med høj
faglighed og et stærkt brand. FIR linjen kræver
er på nogle punkter lidt gammeldags, da det
kræver hårdt arbejde for at opnå gode
resultater. Til gengæld får man rigtig gode
jobmuligheder bagefter.

FIR har givet mig en utrolig stærk finansiel ballast
indenfor regnskab, omkostningsstrukturer og
finansiering m.v. hvilket alle er essentielle
egenskaber for at kunne indgå dialog med top
ledelser om strategi, prioriteter og forretning
generelt..... alle andre linjer er enten for
operationelle eller for bløde
FIR giver brugbare værktøjer og finansiel forståelse
som er svært at erhverve sig uden en tur på
skolebænken ‐ næsten alle andre emner lærer du på
job og med erfaring...

FIR er ikke et let studie, men mere end 10 år efter eksamen bemærker jeg
ofte hvordan jeg bruger den faglige ballast i min daglige
beslutningstagning, og ofte i situationer hvor der ikke er tid eller mulighed
for at slå tingene op. Og når jeg ansætter medarbejdere med baggrund fra
CBS, er et godt resultat fra FIR også et klart signal om at værktøjskassen er
i orden, og gør at jeg istedet kan bruge jobinterviewet på at vurdere de
personlige kvalifikationer.

Når jeg rådgiver virksomheder, er
FIR mit faglige fundament. Jeg
har selvfølgelig lært en masse,
siden jeg gik ud af studiet, men
det var FIR, der var med til at
stressteste mig og fik mig til at
levere mit bedste. Netværket fra
dengang bruger jeg stadig.

Jeg valgte FIR for at få en værktøjskasse i at mestre rejsen fra at
analysere virksomheder og de finansielle markeder til at træffe
beslutninger. Der går ikke én arbejdsdag uden jeg drager nytte
af min viden fra FIR og oftest i situationer som skaber stor værdi
og grundlag for skelsættende beslutninger ‐ så kæmpe
anbefaling herfra til at vælge FIR for få mere end bare et
afgangsbevis. Jeg oplevede ofte på bacheloren, at vi blev blot
skrabede overfladen i mange emner ‐ på kandidaten FIR får du
muligheden for at deep‐dive i læren om regnskabsanalyse,
finansielle markeder og finansiering af virksomheder ‐ så du
reelt kan anvende din viden 1:1 i erhvervslivet

FIR‐linjen på CBS giver den studerende en kompetence
inden for finansiering og regnskab, som ingen anden
uddannelse kan konkurrere med. Samtidig indbyder en
eksamen fra FIR på CBS til respekt hos
rekrutteringskonsulenter og erhvervslivet, bl.a. hos de
førende investeringsbanker og konsulenthuse samt
andre spændende virksomheder. Ud over at give
konkrete efterspurgte kompetencer viser en FIR‐
eksamen, at man formår at gennemføre et studie, der
stiller krav til den studerendes evne til at løse
udfordrende problemstillinger. En eksamen fra FIR er
den mest sikre billet til en spændende karriere fuld af
muligheder og ansvar.

Cand.merc.FIR‐uddannelsen har givet
mig et indgående kendskab til
finansiering og regnskab og dermed et
solidt fundament for at kunne løse
komplekse økonomiske
problemstillinger. Det har jeg stor gavn
af i dag, når jeg gennem mit
professionelle virke yder rådgivning til
virksomheder og kapitalejere i
forbindelse med børsnoteringer eller
andre komplekse
kapitalmarkedstransaktioner. Jeg kan
bestemt anbefale Cand.merc. FIR.

Spørgsmål
Hvis I har nogle spørgsmål om Cand. merc. FIR, så ræk
endelig hånden op!
… Ellers dial in på vores meet the students - Cand. merc. FIR i morgen, hvor
Julie og Hanna vil være klar til at besvare Jeres spørgsmål 
Vi er desuden tilgængelige på diverse platforme:
www.fir-klubben.org
FIR-Klubben
FIR-Klubben
fir-klubben@outlook.com
Julie Spencer

Hanna Ebbesen

