Financial Controller
ucl.dk

For dig der er ambitiøs og går
direkte efter drømmejobbet
i en økonomiafdeling.

Kort om uddannelsen
Financial Controller er en to-årig uddannelse, som forbereder dig på at arbejde i økonomiafdelinger og revisionsvirksomheder, primært i det private erhvervsliv men
også i offentlige virksomheder. På det faglige plan får
du en solid økonomisk viden. Du lærer at gøre brug af
erhvervsøkonomiske modeller til den daglige økonomistyring i en virksomhed og at vurdere og analysere økonomiske problemstillinger.
Uddannelsen styrker også din personlige gennemslagskraft og dit eventuelle lederpotentiale samt evnen til at
samarbejde på tværs af uddannelsesmæssige, kulturelle
og sproglige baggrunde.

Job og karriere
Uddannelsen sigter mod jobfunktioner, hvor du vil
komme til at varetage arbejde med at planlægge, organisere og udføre opgaver inden for økonomistyring,
controlling og revision.
Typiske jobtitler kan være:
• Financial controller
• Regnskabsøkonom
• Revisormedhjælper/revisorassistent
• Business controller.

Uddannelsens opbygning

1. semester

Branche- og virksomhedskendskab
• Erhvervsøkonomi 5 ECTS
• Erhvervsjura 5 ECTS
• Mikroøkonomi 5 ECTS
• Data og metode 5 ECTS
• Kommunikation, rådgivning og salg 5 ECTS
• Økonomistyringssystemer og -processer
5 ECTS

2. semester

3. semester

Økonomien i en
virksomhed
• Erhvervsøkonomi 10 ECTS
• Erhvervsjura 5 ECTS
• Makroøkonomi 5 ECTS
• Eksternt regnskab 5 ECTS
• Skatte- og momsret
5 ECTS

Den økonomiske
forståelse af
virksomheden
• Virksomhedens strategiske styring 5 ECTS
• Udvidet eksternt regnskab 5 ECTS
• Controlling og revision
10 ECTS
• Økonomistyring 5 ECTS
• Valgfag 5 ECTS

Videreuddannelse
• Finans (mulighed for at blive optaget på 5. semester)
• Innovation og entrepreneurship (overbygning)
• Bachelor i Erhvervsøkonomi på Syddansk Universitet
(meritaftale)
• Akademiuddannelser
• HD 2. del

Oktober 2018. Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

• Praktik 15 ECTS
• Eksamensprojekt 15 ECTS

Adgangskrav
Se ucl.dk
Studiestart
Hvert år i september.
Uddannelsessted
Undervisningen finder sted på
UCL Seebladsgade, Odense.

Kontakt

Læs mere om uddannelsen
og hvordan du bliver optaget
på ucl.dk/financial-controller

4. semester

Odense
Studievejleder
Susanne Bøg Mortensen
sbmo@ucl.dk
65 43 45 40

