Finansøkonom
ucl.dk

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

Kort om uddannelsen
Finansøkonom er en to-årig uddannelse, som forbereder
dig primært på at arbejde i en bank, hos en ejendomsmægler, en ejendomsadministrator eller i forsikringsselskaber, realkreditinstitutter og hos Skat.
På det faglige plan får du solid økonomisk viden og et
grundigt kendskab til praktiske finansielle og økonomiske funktioner. Du lærer, hvordan du skal kommunikere
med dine kunder, hvilket er essentielt for at kunne yde
en god service. 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
Som nyuddannet finansøkonom vil dit første job typisk
være på trainee- eller assistentniveau, hvor titlen kan
være rådgiver eller konsulent. Den solide teoretiske viden, du får gennem uddannelsen, gør det desuden muligt
også at blive ansat i jobs på mellemlederniveau.
Typiske jobtitler kan være:
• Ejendomsadministrator
• Økonomimedarbejder
• Ejendomsmægler
• Forsikringsfunktionær
• Finansmedarbejder
• Bankrådgiver.

Uddannelsens opbygning

1. semester

• Erhvervsjura 5 ECTS
• Mikroøkonomi 5 ECTS
• Økonomisk metode
5 ECTS
• Erhvervsøkonomi 5 ECTS
• Statistik 5 ECTS
• Branchekendskab
5 ECTS

2. semester

3. semester

4. semester

• Erhvervsjura 5 ECTS
• Erhvervsøkonomi 5 ECTS
• Salg 5 ECTS
• Makroøkonomi
5 ECTS
• Privatøkonomisk
rådgivning 10 ECTS

• Erhvervsøkonomi 5 ECTS
• Finansiel markedsføring
5 ECTS
• Valgfag 5 ECTS
• Digital kommunikation
5 ECTS
• Brancheretning 10 ECTS

• Praktik 15 ECTS
• Eksamensprojekt 15 ECTS

Videreuddannelse
• Finans (mulighed for at blive optaget på 4. eller
5. semester)*
• Innovation og entrepreneurship (overbygning)
• International handel og markedsføring (overbygning)**
• International Hospitality Management (overbygning)
• Bachelor i Erhvervsøkonomi/HA på Syddansk Universitet (meritaftale)
• Bachelor i Økonomi/BA Oecon på Syddansk Universitet
(meritaftale)
• Bacheloruddannelser i udlandet

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

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

Oktober 2018. Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

Kontakt

*Særlige fag skal være bestået (se ucl.dk)
**Efter adgangsprøve (se ucl.dk)

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

