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Vejledende oversigt over universiteternes udbud af 1) centrale fag og sidefag in- den for den 
gymnasiale fagrække, 2) øvrige uddannelser, som opfylder de faglige mindstekrav til et/ flere fag 
inden for den gymnasiale fagrække 

 
Det bemærkes, at der er tale om en vejledende oversigt. Der tages forbehold for løbende ændringer i universiteternes 

uddannelsesudbud, titelændringer samt studieordningsændringer mv. Oversigten afspejler således kun universiteter- 

nes aktuelle uddannelsesudbud. I forlængelse heraf bemærkes det, at der kan fremgå udbud, som i dag opfylder de 

faglige mindstekrav grundet ændring i studieordningen, men som ikke tidligere har gjort det. Det skal endvidere 

bemærkes, at der kan være udbud, som ikke fremgår af oversigten, men som med relevante tilvalg og specialiserin- 

ger vil opfylde de faglige mindstekrav. 

 

Gymnasiefag 1) Universitetsfag/ uddannelser ret- 
tet mod undervisning inden for den 
gymnasiale fagrække 

2) Øvrige universitetsuddannelser, 
som opfylder de faglige mindste- 
krav til et/ flere fag inden for den 
gymnasiale fagrække 

Humaniora 

Arabisk - Mellemøstens sprog og samfund (med 
arabisk sprog) (KU) 
- (AU) 

 

 

Billedkunst - Kunsthistorie 

- Sidefag i billedkunst og  design 
(KU)Kunsthistorie (AU) 

- Sidefag i billedkunst og visuel kultur 
(AU) 

 

Dans Der findes ikke en tofags-kandidatuddannelse 
rettet mod undervisning i dette gymnasiefag, men 
de faglige mindstekrav for dette fag kan 
opfyldes i andre universitetsuddannelser. 

 

Dansk 

 
 
 
 

 
Dansk som andetsprog 

- Dansk (KU) 
- Sidefag i dansk (KU) 
- Nordisk sprog og litteratur (AU) 
- Sidefag i nordisk sprog og litteratur 
(AU) 

- Dansk – særlig linje (RUC) sidste optag 
på kandidat i 2021 

- Dansk/ nordisk (SDU) 
- Dansk (AAU) 

 

- Dansk som andet- og fremmedsprog   
(KU) 
- Underviser i dansk som andetsprog 
(SDU) 
- NB: Faglig kompetence i dansk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master i dansk som andetsprog (min 

45 ECTS) 

DAV  

Design, Design og arki- 
tektur 

- Kunsthistorie (KU) 

- Sidefag i billedkunst og               design (KU) 

- Kunsthistorie (AU) 

- Sidefag i billedkunst og visuel kultur 
(optag fra 2020) (AU) 

- Kandidat i design og/ eller arkitek- 
tur (AAU) (KADK) (Designskolen 
Kolding) (Arkitektskolen Aarhus) 

Dramatik - Teater- og performancestudier (KU) 
- Sidefag i teater- og performancestudier 

(KU) 
- Dramaturgi (AU) 
- Sidefag i dramaturgi (AU) 

 

Engelsk - Engelsk (KU)  
- Sidefag i engelsk (KU) 
- Engelsk (AU) 

 



 

 

 - Sidefag i engelsk (AU) 
- Engelsk (SDU) 
- Engelsk (AAU) 

 

Filosofi - Filosofi (KU) 
- Sidefag i filosofi (KU) 
- Filosofi (AU) 
- Idehistorie (AU) 
- Sidefag i filosofi (AU) 
- Filosofi og videnskabsteori (RUC) sidste 

optag på kandidat i 2021 

- Filosofi (SDU) 
- Anvendt filosofi (AAU) 

 

Fransk (begyndersprog) 
Fransk (fortsættersprog) 

- Fransk sprog og kultur (KU) 
- Sidefag i fransk sprog og kultur (KU) 
- Fransk sprog, litteratur og kultur (AU) 
- Sidefag i fransk (AU) 

 

Græsk - Klassisk græsk (KU) 
- Sidefag i klassisk græsk (KU) 
- Græsk (sidste optag 2018) (AU) 
- Klassisk filologi (AU) 
- Sidefag i græsk (AU) 
- Græsk, klassisk (SDU) 

 

Historie - Historie (KU) 
- Sidefag i historie (KU) 
- Historie (AU) 
-  
- Historie (RUC) sidste optag på kandidat 

i 2021 
- Historie (SDU) 
- Historie (AAU) 

 

Idéhistorie 
(nyt fag med gymnasiere- 
form 2017) 

- Idéhistorie (AU) 
-  (AU) 

Historie med efteruddannelse 
Filosofi med efteruddannelse 
Idehistorie (gammel) med 
efteruddannelse 

International teknologi og 
kultur 

Der findes ikke en tofags-kandidatuddannelse 
rettet mod undervisning i dette gymnasiefag, men 
de faglige mindstekrav for dette fag opfyldes i 
andre universitetsuddannelser. 

 

Italiensk - Italiensk sprog og kultur (KU) 
- Sidefag i italiensk sprog og kultur (KU) 
- Italiensk sprog, litteratur og kultur (sid- 
ste optag 2020) 
- Sidefag i italiensk (udbydes ikke mere) 
(AU) 

 

Japansk - Japanstudier (KU) 
- Sidefag i japanstudier (KU) 
- Japanstudier  (sidste optag 2017)(AU) 
- Sidefag i japanstudier (sidste optag 2019) 

(AU) 
-  

 

Kinesisk - Kinastudier (KU) 
- Sidefag i kinastudier (KU) 
- Kinastudier ) (AU) 
- Globale områdestudier, B-linje (AU) 
- Sidefag i kinastudier (AU) 

 

Kulturforståelse - Kultur- og sprogmødestudier (RUC) 
(sidste optag på kandidat i 2021) 

- Kulturforståelse (AAU) 

 

Latin - Latin (KU) 
- Sidefag i latin (KU) 
- Latin (sidste optag i 2018) (AU) 
- Klassisk filologi (AU) 
- Sidefag i latin (AU) 
- Latin (SDU) 

For at opnå undervisningskompetence i 
latindelen af almen sprogforståelse, skal 
man som minimum have afsluttet, hvad 
der svarer til et sidefag i latin. 

Mediefag - Film- og medievidenskab (KU) 
- Sidefag i film- og medievidenskab (KU) 
- Medievidenskab (AU) 
- Sidefag i Film og Medier (AU) 
- Medievidenskab (SDU) 

 



 

 

 - Mediefag (AAU)  

Musik - Musikvidenskab (KU) 
- Sidefag i musikvidenskab (KU) 
- Musikvidenskab (AU) 
-  (AU) 
- Musik (AAU) 

 

Musik- og lydproduktion Der findes ikke en tofags-kandidatuddannelse 
rettet mod undervisning i dette gymnasiefag, men 
de faglige mindstekrav for dette fag opfyldes i 
andre universitetsuddannelser. 

- Musikvidenskab, A-linje (AU) 

Oldtidskundskab - Sidefag i oldtidskundskab (KU) 
- Klassisk græsk (KU) 
- Sidefag i klassisk græsk (KU) 
- Græsk (sidste optag 2018) (AU) 
- Klassisk filologi (AU) 
-  (AU) 
- Oldtidskundskab (SDU) 
- Græsk, tilvalg (AU + KU): for at opnå 

undervisningskompetence i 
oldtidskundskab ved et græsk tilvalg, 
skal man afslutte både bachelor- og 
kandidatniveau i tilvalget. 

 

Religion - Religionsvidenskab (KU) 
- Sidefag i religionsvidenskab (KU) 
- Religionsvidenskab (AU) 
- Sidefag i religionsvidenskab (AU) 
- Religion (SDU) 

 

Retorik - Retorik (KU) 
- Sidefag i retorik (KU) 
- Sidefag i retorik (AU) 

 

Russisk - Østeuropastudier (med russisk sprog) 
- Sidefag i russisk (KU) 
- Russisk (sidste optag 2017) (AU) 
– Sidefag i russisk (sidste optag 2019) 
(AU) 
 

 

Spansk - Spansk sprog og kultur (KU) 
- Sidefag i spansk sprog og kultur (KU) 
- Spansk og spansk-amerikansk sprog, 
litteratur og kultur (AU) 

- Sidefag i spansk (AU) 
- Spansk (sidste hold kandidater afslutter 

sommer 2022) (SDU) 
- Sidefag i Spansk (AAU) 

 

Tyrkisk - Mellemøstens sprog og samfund (med 
tyrkisk sprog) 
- Sidefag i tyrkisk (KU) 

 

Tysk - Tysk sprog og kultur (KU) 
- Sidefag i tysk sprog og kultur (KU) 
- Tysk sprog, litteratur og kultur (AU) 
- Sidefag i tysk (AU) 
- Tysk (SDU) 
- Tysk (AAU) 

 

Naturvidenskab og teknik 

Astronomi - Fysik, Astronomi (KU) 
- Astronomi, Fysik (Tilvalg: Fysik) (AU) 
- Fysik, Astronomi (SDU) 

 

Biologi - Biologi (KU) 
- Sidefag i biologi (KU) 
- Biologi (AU) 
- Biologi (SDU) 
- Biologi (AAU) 

 

Bioteknologi - Bioteknologi (KU) (udbydes kun i 
kombination med enten biologi eller 
kemi på KU) 

Biologi/ kemi-kandidater (SDU) med 
faglig kompetence i begge fag har 
faglig kompetence i bioteknologi. 

 

Kandidater med faglig kompetence i 
hhv. biologi eller kemi skal enten 



 

 

  have supplering (et-lærerordning) el- 
ler undervise sammen med lærere 
med faglig kompetence i kemi, hhv. 
biologi (tolærerordning). 

Fysik - Fysik (KU) 
- Sidefag i fysik (KU) 
- Fysik, Astronomi (Tilvalg: Fysik) (AU) 
- Fysik (SDU) 
- Fysik (AAU) 

Fysik (RUC) Sidste optag på kandidat i 
2021 

Geografi - Geografi og geoinformatik (KU) 
- Sidefag i geografi (KU) 
- Geografi (AAU) 

 

Geovidenskab Der findes ikke en tofags-kandidatuddannelse 
rettet mod undervisning i dette gymnasiefag, men 
de faglige mindstekrav for dette fag opfyldes i 
andre universitetsuddannelser. 

 

Idræt - Idræt og fysisk aktivitet (KU) 
- Sidefag i idræt (KU) 
- Idræt (AU) 
- Idræt (SDU) 
- Idræt (AAU) 

 

Informatik 
 

- Datalogi (Den gymnasierettede 
specialisering med  datalogiens 
videnskabsteori) (KU) 

Cand.scient. i datalogi (AAU) 

Cand.polyt. i software (AAU) 
Datalogi (SDU) 

IT A Datalogi (Den gymnasierettede 
specialisering med datalogiens 
videnskabsteori) (KU) 

Datalogi (SDU) 
Cand.scient. i datalogi (AAU) 

Cand.polyt. i software (AAU)  
 

Kemi - Kemi (KU) 
- Sidefag i kemi (KU) 
- Kemi (AU) 
- Kemi (som sidefag til idræt op fyldes 
de faglige mindstekrav ikke) (SDU) 

- Kemi (AAU) 

- Kemi (sidste optag på kandidat i 
2021) (RUC) 

- Alle kemi-sidefag (SDU) giver faglig 
kompetence i kemi. Herunder også 
som sidefag til idræt og fag uden for 
naturvidenskab. 

- Biokemi og molekylærbiologi 
(SDU) med tilvalg i kemi giver ikke 
faglig kompetence i kemi. 

Kommunikation/ IT Der findes ikke en tofags-kandidatuddannelse 
rettet mod undervisning i dette gymnasiefag, men 
de faglige mindstekrav for dette fag opfyldes i 
andre universitetsuddannelser. 

 

Matematik - Matematik (KU) 
- Sidefag i matematik (KU) 
- Matematik (AU) 
- Matematik (SDU) 
- Matematik (AAU) 

- Matematik (RUC): sidste optag på 
kandidat i 2021 

1. Matematik-Fysik, med pas- 
sende tilvalg 

2. Matematik-Datascience, 
med passende tilvalg 

 
- Bacheloruddannelse i "Matematik 
og Teknologi" (DTU) i kombination 
med kandidatuddannelse i ”Mathe- 
matical Modelling and Computation” 
(DTU) med passende valg af kurser 
(Forudsat tilvalg af matematikkens 
historie, geometri og fagdidaktik) 

Materialeteknologi Der findes ikke en tofags-kandidatuddannelse 
rettet mod undervisning i dette gymnasiefag, men 
de faglige mindstekrav for dette fag opfyldes i 
andre universitetsuddannelser. 

- Bestemte civilingeniøruddannelser 
og cand.scient.-uddannelser 

Naturgeografi - Geografi og geoinformatik (KU) 
- Sidefag i geografi (KU) 
- Geografi (AAU) 

 



 

 

Programmering  Datalogi (KU) (Den gymnasierettede  
specialisering med datalogiens 
videnskabsteori) 

- Cand.scient. i datalogi (AAU) 
- Cand.polyt. i software (AAU) 
- Datalogi (SDU) 

Statistik - Matematik (AU) 
- Matematik (SDU) 
- Matematik (AAU) 

- Cand.merc.(mat) (CBS) 

Statik og styrkelære Der findes ikke en tofags-kandidatuddannelse 
rettet mod undervisning i dette gymnasiefag, men 
de faglige mindstekrav for dette fag opfyldes i 
andre universitetsuddannelser. 

- Bestemte civilingeniøruddannelser 
og cand.scient.-uddannelser 
 

Teknikfag – byggeri og 
energi 

Der findes ikke en tofags-kandidatuddannelse 
rettet mod undervisning i dette gymnasiefag, men 
de faglige mindstekrav for dette fag opfyldes i 
andre universitetsuddannelser. 

- Bestemte civilingeniøruddannelser 
og cand.scient.-uddannelser 
Bestemte diplomingeniøruddannelser 
med relevant efteruddannelse til kan- 
didatniveau på civilingeniørstudiet 

Teknikfag – digitalt de- 
sign og udvikling 

Der findes ikke en tofags-kandidatuddannelse 
rettet mod undervisning i dette gymnasiefag, men 
de faglige mindstekrav for dette fag opfyldes i 
andre universitetsuddannelser. 

- Bestemte civilingeniøruddannelser 
og cand.scient.-uddannelser 
Bestemte diplomingeniøruddannelser 
med relevant efteruddannelse til kan- 
didatniveau på civilingeniørstudiet 

 

- Cand.polyt. i regulering og automa- 
tion (AAU) 
- Cand.polyt. i produkt- og design- 
psykologi (AAU) 
- Cand.polyt. i vision, grafik og inter- 
aktive systemer (AAU) 

- Cand.polyt. i robotteknologi (AAU) 
- Cand.polyt. i signalbehandling og 
akustik (AAU) 

Teknikfag – proces, lev- 
nedsmiddel og sundhed 

Der findes ikke en tofags-kandidatuddannelse 
rettet mod undervisning i dette gymnasiefag, men 
de faglige mindstekrav for dette fag opfyldes i 
andre universitetsuddannelser. 

- Procesteknologi (AU) 
- Bestemte civilingeniøruddannelser 
og cand.scient.-uddannelser 
- Bestemte 
diplomingeniøruddannelser  med 
relevant efteruddannelse til kan- 
didatniveau på civilingeniørstudiet 

Teknikfag – udvikling og 
produktion 

Der findes ikke en tofags-kandidatuddannelse 
rettet mod undervisning i dette gymnasiefag, men 
de faglige mindstekrav for dette fag opfyldes i 
andre universitetsuddannelser. 

- Bestemte civilingeniøruddannelser 
og cand.scient.-uddannelser 
Bestemte diplomingeniøruddannelser 
med relevant efteruddannelse til kan- 
didatniveau på civilingeniørstudiet 

Teknologi Der findes ikke en tofags-kandidatuddannelse 
rettet mod undervisning i dette gymnasiefag, men 
de faglige mindstekrav for dette fag opfyldes i 
andre universitetsuddannelser. 

- Alle civilingeniøruddannelser 
- Diplomingeniøruddannelser med 
relevant efteruddannelse til kandidat- 
niveau på civilingeniørstudiet 

Samfundsvidenskab 

Afsætning Der findes ikke en tofags-kandidatuddannelse 
rettet mod undervisning i dette gymnasiefag, men 
de faglige mindstekrav for dette fag opfyldes i 
andre universitetsuddannelser. 

- Cand.merc. International Marketing 
and Management (CBS) 
- Cand.merc. Brand and Communi- 
cations Management (CBS) 
- Cand.merc. Sales Management 
(CBS) 
- Cand.merc. Økonomisk Markeds- 
føring (CBS) 
- Cand.merc. Marketing (AU) 
- Cand.merc. Business-to-Business 
Marketing and Purchasing (AU) 
- Cand.merc. Commercial and Retail 
Management (AU) 

- Cand.merc. International Business 
and Marketing (SDU) 



 

 

  - Cand.merc. Global Marketing and 
Consumer culture (SDU) 
- Cand.merc. Brand Management and 
Marketing Communication (SDU) 
- Cand.merc. Marketing and Innova- 
tion (SDU) 
- Cand.merc. Marketing (AAU) 

Erhvervsjura Der findes ikke en tofags-kandidatuddannelse 
rettet mod undervisning i dette gymnasiefag, men 
de faglige mindstekrav for dette fag opfyldes i 
andre universitetsuddannelser. 

- Cand.jur. (KU) 
- Cand.jur. (AU) 
- Cand.jur. (AAU) 
- Cand.jur. (SDU) 
- Cand.merc.(jur) (SDU) 
- Cand.merc.jur. (CBS) 
- Cand.merc.jur. (AU) 
- Cand.merc.jur. (AAU) 

Erhvervsøkonomi Cand.soc. i Erhvervsøkonomi (to-
faglig linje) ( 
Sidefag i erhvervsøkonomi (KU) 

- Cand.merc Erhvervsøkonomi,  
(AU)(flere linjer og kombinationer) 

- Cand.merc.aud. (AU) 
-  
- Erhvervsøkonomi (AAU)(flere linjer 

og kombinationer) 
-Cand.merc. Erhvervsøkonomi 
(SDU, flere linjer og 
kombinationer 

Cand.merc. 
Erhvervsøkonomi(CBS) (flere linjer 
og kombinationer) 

 
Uddannelserne listet under faget virksom- 
hedsøkonomi er tillige kompetencegivende. 

Finansiering Der findes ikke en tofags-kandidatuddannelse 
rettet mod undervisning i dette gymnasiefag, men 
de faglige mindstekrav for dette fag opfyldes i 
andre universitetsuddannelser. 

- ) 
- Cand. Merc Finansiering og regnskab 

(CBS) 

- Cand.merc. Finance and 
Investments (CBS) 

- Cand.merc. Finance and Strategic 
Management (CBS) 

- Cand.merc. Applied Economics 
and Finance (CBS) 

- Cand.merc. (mat.) Erhvervsøkonomi og 
matematik (CBS) 

- Cand.oecon. Advanced Economics 
and Finance (CBS) 

- Cand.merc. Finance and 
International Business (AU) 

- Cand.merc. Finance (AU) 
- Cand.merc. Finance (AAU) 
- Cand.merc. Accounting and Finance 

(SDU) 
- Cand.merc. Aud. (AU, AAU, SDU 

samt CBS) 
- Økonomi med specialisering i 

finansiering (KU) 



 

Innovation Der findes ikke en tofags-kandidatuddannelse 
rettet mod undervisning i dette gymnasiefag, men 
de faglige mindstekrav for dette fag opfyldes i 
andre universitetsuddannelser. 

- Cand.merc. Innovation Manage- 
ment and Business Development 
(AU) 
- Cand.merc. International Business 
Development (AU) 
- Cand.merc. Management of Inno- 
vation and Business Development 
(CBS) 
- Cand.soc. Organizational Innova- 
tion & Entrepreneurship (CBS) 
- Cand.merc. Management of Inno- 
vation Processes (SDU) 
- Cand.merc. Innovation and Busi- 
ness Development (SDU) 

- Cand.merc. Entreprenørskab og le- 
delse (SDU) 
Cand.merc. Marketing and Innovation 
(SDU) 
Cand.merc. Innovation, Knowledge 
and Entrepreneurial Dynamics (AAU 



 

 

  -  

International økonomi Der findes ikke en tofags-kandidatuddannelse 
rettet mod undervisning i dette gymnasiefag, men 
de faglige mindstekrav for dette fag opfyldes i 
andre universitetsuddannelser. 

- Cand.polit. (KU) 
- Økonomi (AU) 
- Cand.merc. International Economic 
Consulting (AU) 
- Økonomi (AAU) 

- Økonomi (SDU) 
- Økonomi, cand.oecon. (CBS) 

Markedskommunikation Der findes ikke en tofags-kandidatuddannelse 
rettet mod undervisning i dette gymnasiefag, men 
de faglige mindstekrav for dette fag opfyldes i 
andre universitetsuddannelser. 

- Cand.merc. International Marketing 
and Management (CBS) 
- Cand.merc. Brand and Communi- 
cations Management (CBS) 
- Cand.merc. Sales Management 
(CBS) 
- Cand.merc. Økonomisk markedsfø- 
ring (CBS) 
- Cand.ling.merc. Intercultural Mar- 
keting (CBS) 

- Cand.merc. Marketing (AU) 
- Cand.merc. International Business 
and Marketing (SDU) 
- Cand.merc. Global Marketing and 
Consumer culture (SDU) 
- Cand.merc. Brand Management and 
Marketing Communication (SDU) 
- Cand.merc. Marketing (AAU) 
- Cand.ling.merc. Interkulturelle 

markedsstudier (KU) 

Organisation Der findes ikke en tofags-kandidatuddannelse 
rettet mod undervisning i dette gymnasiefag, men 
de faglige mindstekrav for dette fag opfyldes i 
andre universitetsuddannelser. 

 

- Cand.merc. Organisation and 
Innovation (CBS) 
- Cand.soc. Human Resource 
Management (CBS) 
- Cand.merc. Strategy Organization 
and Leadership (CBS) 

- Cand.merc. (psyk.) 
Erhvervsøkonomi og psykologi 
(CBS) 

- Cand.merc. Strategy, Organisation 
and Leadership (AU) 

- Cand.merc. Strategy and 
Organization (SDU) 

- Cand.merc. Organisation og strategi 
(AAU) 

 

Psykologi Der findes ikke en tofags-kandidatuddannelse 
rettet mod undervisning i dette gymnasiefag, men 
de faglige mindstekrav for dette fag opfyldes i 
andre universitetsuddannelser. 

 

- Sidefag i psykologi (KU) 
- Psykologi (AAU) (AAU udbyder også 
et sidefag i Psykologi, som kan indgå i 
en 2-faglig gymnasielæreruddannelse) 

- Sidefag i Psykologi (AU) 

- Psykologi (KU) 
- Psykologuddannelsen (AU) 
- Psykologi (sidste optag på kandidat i 

2021) (RUC) 
- Psykologi (AAU) 
- Psykologiuddannelsen (SDU) 
- Cand.pæd. i pædagogisk psykologi 
(DPU)giver kun faglig kompetence 
på baggrund af en bachelor men 
ikke en 
professionsbacheloruddannelse 

Samfundsfag - Samfundsfag (KU) 
- Sidefag i samfundsfag (KU) 
- Samfundsfag (AU) 
- Sidefag i samfundsfag (AU) 
- Offentlig administration (RUC)* 
- Socialvidenskab (RUC)* 
- Internationale udviklingsstudier 
(RUC)* 
- Public Administration with specializa- 
tion in EU (RUC)* 
- Samfundsfag/statskundskab (SDU) 

Statskundskab (KU) 
Statskundskab (AU) 



 

 

 - Samfundsfag (AAU)** 
 

*Forudsætter samfundsvidenskabelig ba- 
chelor samt kursus i international politik 
** Forudsætter økonomi og internatio- 
nal politik. 

 

Virksomhedsøkonomi Der findes ikke en tofags-kandidatuddannelse 
rettet mod undervisning i dette gymnasiefag, men 

-  

 de faglige mindstekrav for dette fag opfyldes i  
 andre universitetsuddannelser.  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
- Cand.merc. Accounting, Strategy and 

Control (CBS) 
- Cand.merc. Finansiering og 

regnskab (CBS) 
- Cand.merc. Styring og ledelse 

(SDU) 

- Cand.merc. Accounting and Finance 
(SDU) 

- Cand.merc. Management Accounting 
(SDU) 

- Cand.merc. Business Controlling 
(SDU) 

- Cand.merc. Management Accounting 
and Control (AU) 

- Cand.merc. Operations and Supply 
Chain Analytics (AU) 

- Cand.merc. Økonomistyring (AAU) 
- Cand.merc. Aud. (AU, AAU, SDU 

samt CBS) 
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