Økonomi og IT
ucl.dk

For dig der vil få erhvervsøkonomi
og IT-systemer til at gå op i en
højere enhed.

Kort om uddannelsen
Uddannelsen til professionsbachelor i økonomi og IT
varer 3½ år, og giver dig en unik kombination af viden om
erhvervsøkonomi og IT. Du bliver klædt solidt på til
at kunne håndtere samspillet mellem virksomhedens
økonomi og IT-systemer, og i dit fremtidige job vil du typisk skulle kunne kommunikere professionelt med såvel
økonomifolk som IT-folk.
Undervejs i uddannelsen vil du arbejde med forskellige
fagområder inden for IT, eksempelvis programmering og
systemudvikling, som du kombinerer med viden om økonomiske emner, bl.a. afsætningsøkonomi, samfundsøkonomi
og finansiering. Derudover opnår du viden indenfor emner
såsom organisationsteori og erhvervsret. Du får dermed
værktøjerne til at binde IT, økonomi, forretningsforståelse
og organisatoriske forhold sammen på en måde, der skaber ekstra værdi for virksomheden.

Job og karriere
Typiske jobtitler kan være:
• Projektleder
• Økonomimedarbejder
• IT-salgskonsulent
• IT-ansvarlig.
Du vil som færdiguddannet kunne få arbejde
i både private og offentlige virksomheder.

Uddannelsens opbygning

1. semester
Introduktion til IT
og business:
• Mikroøkonomi 5 ECTS
• Erhvervsøkonomi og
organisation 10 ECTS
• Softwarekonstruktion
5 ECTS
• Systemudvikling 5 ECTS
• Kommunikation 5 ECTS

2. semester

3. semester

4. semester

Kobling mellem IT
og business:
• Makroøkonomi 5 ECTS
• Erhvervsøkonomi og
organisation 10 ECTS
• Softwarekonstruktion
5 ECTS
• Systemudvikling 5 ECTS
• Supply Chain Management 5 ECTS

Strategi og relationer:
• Forretningsstrategi
10 ECTS
• Strategisk markedsføring
5 ECTS
• Informationsteknologier
5 ECTS
• Systemudvikling 10 ECTS

Forretningsprocesser
og projektledelse:
• Forretningsstrategi 10 ECTS
• Informationsteknologier
5 ECTS
• Systemudvikling 10 ECTS
• Innovation og ntrepreneurskab 5 ECTS

6. semester

7. semester

5. semester

Semesterspecialisering
og internationalisering:
• Valgfrie moduler 30 ECTS

• Praktik 30 ECTS

• Videnskabsteori og
projektmetode 10 ECTS
• Bachelorprojekt 20 ECTS

Den studerende vælger
økonomi, IT og/eller
kombinationsfag
ELLER studier i udlandet

Adgangskrav
Se ucl.dk
Studiestart
Hvert år i september.

Læs mere om uddannelsen
og hvordan du bliver optaget
på ucl.dk/oekonomi-og-it

Oktober 2018. Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

Kontakt

Uddannelsessted
Undervisningen finder sted på
UCL Seebladsgade, Odense.

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

