Finans
ucl.dk

For dig der kan lide
tal og mennesker.

Kort om uddannelsen
Uddannelsen varer 3½ år og er målrettet rådgivningen
af privat- og erhvervskunder med mulighed for at specialisere dig indenfor ejendomshandel, ejendomsadministration, bank, forsikring og revision. På det faglige plan får
du en solid økonomisk viden, og du har fag såsom samfundsøkonomi, erhvervsjura, præsentationsteknik, projektledelse og statistik. På den anden side af tallene ligger
kundernes ønsker og behov, og som rådgiver har du derfor også brug for empati og menneskelig forståelse for at
kunne yde en professionel og kundetilpasset service. Uddannelsens mål er at udruste dig både fagligt og menneskeligt med viden og værktøjer til en karriere i den finansielle sektor.
Uddannelsens internationale profil sikrer dig desuden et
karrieremæssigt afsæt, der matcher kravene i en stadig
mere globaliseret finansverden.

Job og karriere
Som professionsbachelor i finans kvalificerer du dig til
at varetage komplekse rådgivnings-, salgs- og konsulentopgaver inden for bank, realkredit, forsikring, ejendomshandel, ejendomsadministration og revision.
Typiske jobtitler kan være:
• Ejendomsmægler
• Privatkunderådgiver
• Erhvervskunderådgiver
• Ejendomsadministrator
• Økonomimedarbejder
• Forsikringsassistent
• Forsikringsmægler
• Revisorassistent
• Assurandør
• Revisor.

Uddannelsens opbygning

1. semester

Sektorintro
• Forretningsforståelse
og produkter 5 ECTS
• Kommunikation 5 ECTS
• Erhvervsøkonomi
10 ECTS
• Erhvervs- og finansjura
5 ECTS
• Metode og videnskabsteori 5 ECTS

2. semester

Privat
• Salg til privatkunder
5 ECTS
• Erhvervsøkonomi 5 ECTS
• Privatøkonomisk rådgivning og etik 10 ECTS
• Mikroøkonomi
5 ECTS
• Erhvervs- og finansjura
5 ECTS

5. semester

• Praktik 30 ECTS

3. semester

Internationalt
• Kulturforståelse 5 ECTS
• Organisation 5 ECTS
• Markedsføring 5 ECTS
• Makroøkonomi 5 ECTS
• Internationale kapitalmarkeder 5 ECTS
• Statistik 5 ECTS

6. semester

7. semester

Specialisering
• Forretningsudvikling
5 ECTS
• Finansiering og finansie
risikostyring 5 ECTS
• Studieretning B 15 ECTS
• Valgfag 5 ECTS

• Valgfag 5 ECTS
• Valgfag 5 ECTS
• Bachelorprojekt 20 ECTS

Specialisering
Du får mulighed for faglig fordybelse og specialisering
inden for ét af følgende områder:
• Finansielle forretninger
• Forsikring
• Ejendomshandel
• Ejendomsadministration
• Økonomistyring

Oktober 2018. Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

Erhverv
• Projektledelse 5 ECTS
• Salg til erhvervskunder
5 ECTS
• Økonomistyring 5 ECTS
• Erhvervsskat 5 ECTS
• Studieretning A 10 ECTS

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

Kontakt

Videreuddannelse
• Cand.merc.
• Cand.merc.aud på Syddansk Universitet (kræver valg af
særlige valgfag indenfor økonomi, revision og statistik)

Læs mere om uddannelsen
og hvordan du bliver optaget
på ucl.dk/finans

4. semester

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

