Erhvervsøkonomi

Nyt forløb:
Erhvervsøkonomi

–
Du får en bred uddannelse i Erhvervsøkonomi,

hvor du ender med et eksamensbevis i hånden
samt det bedst mulige økonomiske overblik.
Forløbet er sammensat, så du kommer til at
arbejde med økonomi, budgettering og
finansiering - altså økonomi fra mange vinkler.
Det giver dig en solid værktøjskasse, så du kan
målrette og effektivisere dit økonomiske overblik
bedst muligt.

Få styrket dine kompetencer inden for økonomi og finansiering
En stor del af en virksomheds beslutninger, både på kort og lang sigt, bliver truffet ud fra grundige økonomiske og
finansielle overvejelser. Dette stiller store krav til dine evner til at vurdere økonomiske konsekvenser af
virksomhedens handlinger. Du skal derfor kunne vise økonomisk overblik og forretningsforståelse, når det
kommer til at vurdere virksomhedens engagement i fremtidige investeringer. Du vil få behov for at vurdere likviditet,
budgettering og finansiering af sådanne investeringer.
Du får gennem dette forløb nogle værktøjer, der gør dig i stand til at foretage disse vurderinger på et solidt
økonomisk, budgetmæssigt og likviditetsmæssigt grundlag.
Ved afslutningen af dette forløb vil du derfor stå med en bred vifte af økonomiske redskaber, du kan bruge i det
daglige arbejde, uanset om dit job er inden for en offentlig eller privat virksomhed.
Forløbet er sammensat, så det matcher din hverdag, og udviklet i et samarbejde mellem XXX og XXX.

Der er tale om et lærings- og træningsforløb med særligt fokus på de faglige temaer, som Erhvervsøkonomi omfatter.

Modul 1
1 dag

Modul 2
2 dage

Modul 3
2 dage

Modul 4
4 dage
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Modul 1-3 består af AMU-målene: 45959 Likviditetsstyring, 45973 Likviditets- og balancebudgettering og 48297 Investering og finansiering
Modul 4 består af faget ”Erhvervsøkonomi” på akademiuddannelsen Økonomi og ressourcestyring. (Afkortet version)

Målgrupper:
Forløbet retter sig mod administrative medarbejdere eller ledere, der har erfaring med bogførings- eller
økonomifunktioner eller har behov for viden omkring budgettering og efterfølgende rapportering af økonomiske
informationer. Herudover henvender forløbet sig til medarbejdere med behov for styring af virksomhedens aktiviteter.

Dit udbytte af forløbet:

Du vil blive klædt på til at indgå i et samarbejde omkring virksomhedens økonomiske og
ledelsesmæssige beslutninger og dispositioner.
Du bliver bevidst om at kunne kommunikere med virksomhedens samarbejdspartnere omkring finansiering af
fremtidige investeringer samt at udnytte din viden om budgettering og likviditet til at træffe økonomiske
beslutninger ud fra virksomhedens målsætninger.

Afholdelsessted:
XXXXXXX

Indhold:
Modul 1 (1 dag): 45959 Likviditetsstyring






(AMU)

Likviditetsstyring.
Kapitalbehov
Likvide midler
Kreditpolitik, betalingsvilkår, finansielle ud- og indbetalinger mv.
Økonomiske nøgletal og analyser i likviditetsstyringen.

Modul 2 (2 dage): 45973 Likviditets- og balancebudgettering




Likviditetsbudget
Balancebudget
Effektvurdering

Modul 3 (2 dage): 48297 Investering og finansiering i virksomheden




Finansiering og investering
Modeller og beregningsmetoder
Fremmedfinansiering

Modul 4 (4 dage): Erhvervsøkonomi (forkortet) (Akademi)







Aktivitetsoptimering
Resultatbudgettering
Likviditetsbudgettering
Balancebudgettering
Investering
Finansiering af egenkapital og fremmedkapital

Opgave og eksamen

Tidsplan:
Undervisningen afholdes på følgende datoer:
Del 1

Del 2

Modul 1 (AMU 49959)

Modul 4 (Akademi)

Modul 2 (AMU 45973)
Modul 3 (AMU 48297)

Tilmelding:

Frist for tilmelding er xx-dag den XXX 2021.
For tilmelding kontakt:
Navn – telefonnummer – mailadresse på kontaktperson (fx (konsulent eller administration)

Økonomi:
Del 1 Arbejdsmarkedsuddannelse
 Pris pr. deltager: kr. XXX (2020 priser) for 5 dage. For deltagere uden for målgruppen betales fuld pris svarende
til kr. XXXX. Priserne reguleres ift. gældende regler på området.
 Refusion ved tabt arbejdsfortjeneste: Der kan søges om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring via
www.efteruddannelse.dk. Satsen for VEU-godtgørelse svarer til 100 procent af den højeste dagpengesats. For at få
VEU-godtgørelse og befordringstilskud skal du opfylde nogle betingelser. Det aktuelle regelsæt er beskrevet her1
 Kompetencefond: Som arbejdsgiver eller lønmodtager kan det være muligt at søge tilskud og refusion.
Del 2 Akademiuddannelse
 Pris pr. deltager: kr. XXX
 Refusion ved tabt arbejdsfortjeneste: Det er muligt at søge om SVU, som er et tilskud til tabt
arbejdsfortjeneste imens du er på uddannelse. Se mere på svu.dk.
 Omstillingsfond: Det er muligt at søge om et tilskud på op til kr. 10.000 om året til uddannelse. For yderligere
information kan du kontakte xx på mailadressen xx@xx.xx
Derudover kan du ansøge den overenskomst aftalte kompetencefond inden for eget beskæftigelsesområde om
tilskud til at dække kursusudgifter på AMU og AU.

Opfylder du ikke de ordinære adgangsbetingelser for at starte på akademimodulet ”Erhvervsøkonomi”, kan du via
en realkompetencevurdering blive sidestillet med ansøgere, der opfylder adgangsbetingelserne og herved få
adgang til uddannelsen.
Vi vurderer om din viden, færdigheder og kompetencer modsvarer de ordinære krav, der stilles til adgang på
dette modul. Dette foregår oftest som en samtale.

For yderligere information kontakt:
Navn, telefonnummer - mailadresse på underviser(e)

1

http://www.veug.dk/Borger/VEU-godtgoerelse/Satser/Sats-for-VEU-godtgoerelse

