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I OVERVEJER MÅSKE at begynde at læse 
hos os. I skal være meget velkomne, men 
det er vigtigt for os, at I bestemmer jer på 
et godt grundlag! Med disse linier kan jeg 
fortælle lidt om, hvad økonomi er, hvad der 
kræves for at læse økonomi, hvordan det 
er at læse økonomi og hvad fremtidsper-
spektiverne for uddannede økonomer kan 
forventes at blive.  

Hvad er økonomi?
Økonomisk teori er et super effektivt red-
skab til analyse af samfundsforhold. Der er 
selvfølgelig ting og forhold, som økonomer 
ikke beskæftiger sig med, og der er også 
emner, som økonomer beskæftiger sig med 
i konkurrence / samarbejde med andre 
videnskabsområder. Men jeg skal vove den 
påstand, at økonomernes metode er særlig 
slagkraftig og giver håndfaste og brugbare 
konklusioner. Økonomerne kan og skal 
ikke bestemme, men de gør parat til, at 
politikere, virksomhedsledere eller enkeltin-
divider på oplyst grundlag kan træffe deres 
beslutninger. 
I kan se nogle eksempler på økonom-opga-
ver her i bladet.

Hvad kræves der?
Der går mange historier om, at man skal 
være et matematik-geni for at læse øko-
nomi – det skulle nærmest være hårdere og 
mere krævende end matematikstudiet. Det 
er forkert! Men man skal kunne lide mate-
matik og navnlig matematiske argumen-
tation. To ting er ligeså vigtigt. Studerende 
hos os skal acceptere, at der skal bestilles 
rimeligt meget hele året rundt og de skal 
være med på, at uddannelsens faglige 
profil er sådan, at man først skal lære noget 
reelt, før man for alvor ”kan snakke med”. 

Hvordan er studiet så?
Den måde som økonomisk videnskab fun-

gerer på, er med til at bestemme, hvordan 
studiet er opbygget. Vi gør meget for, at de 
studerende hurtigt skal kunne se formålet 
med det hele, men det er nødvendigt at 
lære de centrale redskaber, før man kan 
kaste sig ud i store, brugbare analyser. Der 
er rimeligt mange opgaver, øvelsestimer 
osv. Det er rimeligt nok alt sammen, men 
der skal altså ydes en pæn arbejdsindsats 
før man er ”køreklar”.

Vi er et internationalt studium, der mod-
tager mange udenlandske studerende, 
ligesom rigtig mange af vores folk læser 
i kortere eller længere tid i udlandet. En 
meget stor del af undervisningen foregår 
på engelsk. Også det får I et klart indtryk af 
ved at læse dette blad!

Hvad sker efter uddannelsen?
Økonomer uddannede hos os kan se frem 
til gode jobs, en høj løn (i forhold til andre 
universitetsuddannede) og en meget ringe 
risiko for arbejdsløshed. Ingen kan give 
garantier for de fremtidige muligheder, men 
indtil videre er det gået utroligt godt – vores 
studerende og kandidater vinder interna-
tionale priser, opnår anerkendelse og får 
spændende jobs. 

Vi har et meget højt ambitionsniveau på 
Økonomi på Københavns Universitet. 
Forskningen er på vej mod den øverste 
elite, og undervisningen er internationalt 
anerkendt. 

Velkommen til – og lad os så tage fat! Du 
kan læse mere om studiet og uddannelsen 
på www.econ.ku.dk/polit

Kære læser
Synes du, at det der med at læse økonomi måske 

kunne være spændende? Hvis ja, så har du fat i 
det rigtige læsestof. Dette er en særudgave af de 
økonomistuderendes eget blad, Polit’en, og ment 

som en til introduktion jer, der overvejer at læse 
Økonomi på København Universitet.

Økonomi er et samfundsvidenskabeligt studie, 
som beskæftiger sig med samfundets ressourcer 

og allokeringen af disse. Det er et bredt 
fagområde, hvorfor man kan beskæftige sig 

med så forskellige retninger som finansiering og 
udviklingsøkonomi. I dette blad har vi prøvet at 
give udtryk for de mange forskellige muligheder 

indenfor økonomi. To undervisere fra Økonomisk 
Institut giver bl.a. deres bud på, hvad økonomisk 
videnskab egentlig er for en størrelse, og hvad vi 

kan bruge det til. 

At læse økonomi åbner døre til et væld af 
anderledes og spændende oplevelser. Hvert 

år læser mange studerende et halvt eller helt 
år i udlandet som et led i deres uddannelse 

på Økonomisk Institut. Måske har du lyst 
til at læse makroøkonomi i New York eller 

udviklingsøkonomi i Sydamerika. Mulighederne 
er der. Læs om studielivet på et amerikansk 

universitet eller om at følge fag på London School 
of Economics i sin sommerferie.

Livet som økonomistuderende er dog meget 
mere end det. Udover gode jobmuligheder 

som færdiguddannet polit, er der også gode 
muligheder for spændende studiejob. Endelig kan 

engagement i studiemiljøet fx i det sociale miljø 
eller i en studenterpolitisk organisation være med 
til at gøre din studietid endnu mere spændende. 

God læselyst!
Polit’ens redaktion

Velkommen til økonomistudiet 

Peter Erling Nielsen
Studieleder.

På Københavns Universitet
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OG MENS VI ER i gang med fordommene, 
så handler Økonomi på Københavns Uni-
versitet heller ikke om, hvordan man hurtig 
bliver rig. Og selvom man får titlen cand. 
polit., og Uffe Ellemann, Poul Nyrup og 
Anders Fogh alle er økonomer, så betyder 
det altså ikke, at studiet handler om at blive 
politiker. Det er heller ikke den Store Bog-
holderieksamen, eller et studie i at lære alle 
tallene fra Danmarks Statistik udenad.

Kernen i Økonomi er faktisk et tilsynela-
dende enkelt spørgsmål: ”Hvordan fordeler 
man – på den bedst mulige måde - knappe 
ressourcer?” Her skal man imidlertid forstå, 
at ressourcer er mange ting. Det er fx olie 
i Nordsøen, alle biler i hele verden, den 
enkelte persons tid, og studiepladserne 
på Københavns Universitet. Når man ser 
det på denne måde, handler økonomi om 
utrolig mange ting, herunder selvfølgelig 
om økonomisk planlægning for den enkelte 
person eller virksomhed, det enkelte land 
og den enkelte verden (og selv om vi måske 
ikke er alene i Universet, så er der altså sta-

- Nej, det gør vi faktisk ikke!

Økonomer tror alt kan måles i penge – ik’

dig knappe ressourcer, derfor bliver vi heller 
ikke arbejdsløse, hvis Luke Skywalker og 
kompagni engang lander her på Jorden).

Et traditionelt spørgsmål i Økonomi er, 
hvorfor den samlede produktion i sam-
fundet svinger så meget op og ned, og 
hvorvidt en regering kan - og skal - gøre 
noget for at dæmpe disse svingninger. I har 
sikkert allerede hørt om konjunktursving-
ninger og finanspolitik, men ved I også, at 
vi stadig diskuterer og undersøger, hvordan 
man undgår svingningerne, og hvorvidt 
det egentlig er smart at føre ekspansiv 
finanspolitik i en nedgangsperiode. Ligesom 
ved spørgsmålet om Danmarks deltagelse 
i ØMU-samarbejdet, så kan økonomer 
ikke altid komme med et endegyldigt svar, 
men vi kan pege på en række fordele og 
ulemper, der kan danne grundlag for den 
politiske beslutning.

Et andet stort spørgsmål, som kan få 
hovedet til at eksplodere, når man tænker 
over det, er hvorfor vi er så rige i Danmark, 

mens de er så fattige i Malawi. Hvad er det, 
der gør, at mange fattige lande bliver ved 
med at være fattige? Er det fordi de altid 
slås - eller er borgerkrigene i virkeligheden 
affødt af fattigdommen? Kommer demokrati 
før eller efter rigdom? Det er af og til store 
komplicerede spørgsmål man som økonom 
tumler med, og det er vigtigt, at man forsø-
ger at forstå og forklare disse spørgsmål på 
en systematisk måde.

Når vi er ved systematikken midt i kaos, så 
ville det egentlig være rart at vide, hvad der 
bestemmer aktiekurserne. Det har vi faktisk 
også nogle bud på. Nogen af vores idéer 
er ganske enkle - fx at aktiekursen er det 
aktiekursen bør være! (Det hedder den effi-
ciente markedshypotese i de finere kredse). 
Andre af vores idéer om aktiemarkederne er 
ret syrede - noget højenergifysikeren Holger 
Bech Nielsen ville synes er sjovt.

Faget Økonomi giver en række metoder 
til at foretage en systematisk analyse. Når 
vi vil behandle og besvare et spørgsmål, 

Af lektor Henrik Hansen og professor Claus Thustrup Kreiner
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starter vi normalt med at konstruere en teo-
retisk model. Teorien bygger på en række 
antagelser, der har til formål at isolere 
de forhold, som er vigtige for problem-
stillingen. Teorien kan betragtes som en 
nødvendig abstraktion af virkeligheden, da 
det er umuligt at overskue hele verden med 
alle dens detaljer. Det er som abstrakt kunst 
- det ligner ikke altid noget vi kender, men 
smukt er det alligevel. En økonomisk model 
er som Helena Christensen - bare omsat til 
matematiske formler. Dvs. en økonomisk 
model er smuk og enkel. Formålet med 
modellen er at sikre, at vi arbejder logisk 
og systematisk med vores spørgsmål. Når 
vi har modellen, kan vi få nogle resultater 
- det er bare et spørgsmål om at regne. Det 
hænder, at modellerne bliver indviklede, og 
det er derfor vigtigt at kunne sin matematik, 
når man studerer økonomi.

Modellen giver altså et muligt svar på vores 
spørgsmål. Det næste skridt kan være at 
finde nogle data, så man kan se, hvor-
dan resultatet passer med “Den Virkelige 
Verden”. Her er der endnu et spændende 
problem, for i modsætning til lægerne, bio-
logerne, kemikerne og mange andre kan vi 
desværre ikke rigtig udføre egentlige forsøg. 
Det ville være lækkert, hvis vi havde en 
masse mennesker i et stort bur (eller en by), 
som vi kunne bruge til forsøg - lidt som en 
ordentlig udgave af The Truman Show, men 
det må vi ikke. I stedet bruger vi forskellige 
statistiske metoder, så undervisning i statistik 
er også en naturlig del af økonomistudiet.

Den metodiske tilgang til at analysere et 
problem, er én af økonomernes (store) 
styrker. Når man i et TV-indslag hører, 
at rygere koster samfundet - og dermed 
ikke-rygerne - en masse penge, fordi det of-
fentlige bruger så og så mange millioner på 
rygerelaterede sygdomme, så vil det hurtigt 
være klart for en økonomistuderende, at 
argumentet ikke holder. En økonom ved, 
at de sande omkostninger findes ved at se 
på alternativet, dvs. ikke-rygning. En ikke-
ryger lever længere, hvilket betyder øgede 
udgifter til hofteoperationer, folkepension, 
plejehjem osv. Ikke-rygeren dør ikke af 
lungekræft, men hun skal jo dø på et eller 
andet tidspunkt, og ender derfor nok før 
eller siden på hospitalet, hvilket altid koster 
en masse penge. Det er altså ikke oplagt, 
at rygere er en økonomisk byrde for os 
ikke-rygere! Dermed har vi ikke sagt, at 
man ikke skal forsøge at nedbringe antallet 
af rygere af andre grunde, vi har bare sagt, 
at det økonomiske argument er forkert.

En del økonomer arbejder med problem-
stillinger, som mange mennesker ikke vil 
forbinde med økonomi. En af årsagerne 
er, at studiets metodiske redskaber har 
anvendelsesmuligheder, der rækker langt 
ud over økonomi; fx trafiksikkerhed. De 
første erfaringer med airbag’en viste, at 
denne nye opfindelse var enorm effektiv til 
at redde menneskeliv. I starten havde kun 
en lille andel af bilparken airbags, men 
det var til gengæld meget sjældent, at en 
død person i et trafikuheld havde kørt en 

bil med airbag. En analyse viste således, 
at airbag’en tilsyneladende var et væsent-
lig mere effektivt våben end sikkerheds-
selen i kampen for at reducere antallet af 
trafikdræbte. Men da et par økonomer fik 
fat i analysen, kunne de hurtigt se en række 
metodiske problemer. Konklusionen hang 
på den antagelse, at airbags er fordelt 
tilfældigt blandt bilisterne/bilerne. Nu var 
det bare sådan, at det typisk var de forsig-
tige mennesker, som havde købt biler med 
airbags. Airbags sad desuden primært i de 
store, dyre Mercedes’er, BMW’er og lign. 
Når nu en stor, ny Mercedes på 2 ton kører 
ind i en gammel Fiat Uno, så vil det oftest 
være sådan, at det er føreren af den sidste 
bil, der dør. Men var det airbag’en, der 
gjorde forskellen? Efter økonomerne havde 
forsøgt at korrigere for disse problemer 
viste resultaterne, at airbag’en faktisk var 
mindre effektiv til at redde menneskeliv end 
sikkerhedsselen.

Og hvad er det så egentlig økonomer 
forsøger at måle? Jo, det er såmænd 
kærlighed og livsglæde - men for at få 
folk til at forstå at det ikke (altid) er sex og 
ugebladsromaner, så bruger vi altså ordene 
“nytte” og “velfærd”. Først og sidst handler 
økonomi om mennesker i samfundet.



Rusforløbet er en vigtig del af at starte på en videregående 
uddannelse. Det er her man for første gang stifter bekendt-
skab med det nye studie og får knyttet de første sociale 
bånd. På Økonomi indledes studietiden med et halvandet 
uges langt rusforløb, hvor nye studerende bliver mødt af en 
gruppe ældre studerende – deres tutorer, som introducerer 
dem for både den faglige og sociale del af studiet.

Af RUKO og Anne Christine Nierhoff

PÅ ØKONOMI ER der studiestart både 
sommer og vinter. For sommerstarternes 
vedkommende begynder rusforløbet i 
midten af august, så alle nye studerende 
får mulighed for at lære hinanden godt at 
kende inden studiet virkelig går i gang med 
tidlige morgentimer, inspirerende forelæs-
ning, sene nattetimer i økonomiens tegn, 
svære eksamener og alt det andet, der jo 
også hører med til at studere. Vinterstar-
terne har et lignende rusforløb i slutningen 
af januar. 

De første par dage finder sted i Køben-
havns indre by, hvor de nye studerende 
bliver gjort bekendt med studiets belig-
genhed ved Vor Frue Kirke og får lov til at 
snuse lidt til fagene. Der vil være masser af 
sociale aktiviteter og forrygende fester for 
hele årgangen. Derudover finder studiets 
traditionelle Dyrehaveræs sted i Ulveda-
lene i Dyrehaven. Her samles hele den nye 
årgang og deres tutorer til en festlig dag.

Efter de første dage med masser af nye 

indtryk og mennesker venter rusturene 
– rusforløbets højdepunktet, og her bliver 
der for alvor knyttet bånd mellem folk. 
Rusturen danner ofte det første grundlag 
for venskaber og læsemakkere, der varer 
studietiden ud. Derfor opfordrer vi alle til 
at deltage i turen. Måske finder den sted 
i en hytte i Nordsjælland eller måske skal 
man til Vestjylland, men det skal nok blive 
sjovt. Skræmmebillederne af rusture, hvor 
folk presses ud i ubehagelige situationer og 
helst ikke har en trævl på kroppen er ikke 
virkeligheden på Økonomi. Der er fest og 
ballade, musik og øl og nattelege, men 
også faglige indslag, tid til at lære hinan-
den at kende og plads til alle.

Der lægges stor vægt på både planlæg-
ningen og modtagelsen af nye studerende 
på studiet. Både ansatte på Økonomisk 
Institut og studerende bruger meget tid på 
at tilrettelægge et godt rusforløb, så alle 
får en god start på livet som studerende. 
Ruskoordineringsudvalget (RUKO) starter al-
lerede i det tidlige forår med at udvælge 50 
engagerede studerende, som gerne vil være 
tutorer, og meget af sommeren bliver brugt 
på planlægningen. Tutorgrupperne bestå-
ende af 5 ældre studerende får ansvaret for 
et hold af 20-30 nystartere, og det er også 
dem, som tager med på rusturen.

Økonomi er som så mange andre videre-
gående uddannelser meget tidskrævende 
og hårdt arbejde. Når værelset er koldt, 
kæresten smuttet, licensmanden banker på 
døren og eksamen nærmer sig, så er det 
godt med et socialt netværk på studiet. Men 
også i de sjove og glade stunder er det rart 
at have nogen, som man kan regne opga-
ver med eller få en fredagsøl med. Et godt 
rusforløb er en vigtig og sjov start på livet 
som økonomistuderende (eller politstude-
rende som vi ynder at kalde det).

& rusforløb
Studiestart
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Studiet sigter mod at give dig en bred 
forståelse af økonomiske sammenhænge i 
samfundet, og derfor analyseres økonomien 
gennem studiet på forskellige niveauer. 

Bachelordelen
Økonomistudiet omfatter en tre-årig bache-
loruddannelse og en to-årig kandidatud-
dannelse. 

Det første år følger alle studerende de 
samme seks fag. Her bliver du i fagene 
erhvervsøkonomi og økonomiske principper 
1 og 2 introduceret til de grundlæggende 
økonomiske principper og færdigheder, du 
skal kunne beherske som økonom, mens 
fagene matematik, statistik og samfunds-
beskrivelse giver de supplerende teknikker, 
metoder og den baggrundsviden, som skal 
bruges hertil. 

På 2. og 3. år får du udbygget den økono-
miske grundviden i mikro- og makroøkono-
mi og du skal desuden have det obligato-
riske fag ’kvantitative metoder’, der bedst 
kan beskrives som økonomisk statistik. 
Samtidig får du mulighed for at vælge dine 
første valgfag; hhv. to på 2. år og tre på 3. 
år. Her har du således sideløbende med en 
øget økonomisk indsigt en mulighed for at 
snuse til mere specifikke økonomiske emne-
områder, og således få en idé om, i hvilken 
retning du har lyst til at specialisere dig, når 
du kommer på kandidatdelen. Der findes 
en lang række forskellige valgfag inden for 
så forskellige emner som industriøkonomi, 
udviklingsøkonomi, virksomhedsfinansie-
ring, økonomisk politik og en masse andet.

På Bachelordelen skal der desuden afleve-
res en række opgaver. I de fleste fag på de 
første to år skal du aflevere et vist antal ob-
ligatoriske opgaver for at få lov til at gå til 
eksamen. Derudover skal du på 2. år skrive 

en tværfaglig opgave, der har til formål at 
vise dine evner til at koble de forskellige fag 
på 1. og 2. år sammen. Det 3. år afsluttes 
desuden med en Bacheloropgave, hvor du 
har mulighed for at gå mere i dybden med 
et specifikt valgt økonomisk emne.

Kandidatdelen
Kandidatuddannelsen sammensættes frit 
fra et bredt udbud af over 70 forskellige 
fag, og du har derfor gode muligheder for 
at specialisere sig i en bestemt retning efter 
eget valg. 

Fagene dækker over en stor del af det sam-
fundsvidenskabelige område. Der er natur-
ligvis en lang række videregående økono-
miske fag, men der findes også en række 
hjælpediscipliner til økonomien, samt fag 
indenfor både de juridiske, sociologiske 
og politologiske fagområder. Fagene 
dækker områder som monetær økonomi, 
makroøkonomi, økonometri, financiering, 
industriøkonomi, spilteori, skattepolitik og 
meget mere. På kandidatdelen skriver man 
også øvelser, som er opgaver indenfor et 

Økonomistudiet, eller politstudiet om man vil, er en fem-
årig uddannelse, som har sin hovedvægt på nationaløko-
nomi med grunddiscipliner i mikro- og makroøkonomi.

valgt emne. Derudover er der også gode 
muligheder for at læse en del af kandidat-
studiet i udlandet eller ved andre universi-
teter i Danmark (se bl.a. side 12 for mere 
information om denne mulighed). Ligeledes 
har vi mange internationale studerende, der 
kommer til København for at læse. I løbet 
af de sidste par år har vi ydermere fået en 
del udenlandske undervisere på instituttet. 
Denne stigende internationalisering betyder, 
at en stor del af pensum og mange forelæs-
ninger er på engelsk.

Kandidatuddannelsen afsluttes med en 
skriftlig kandidatafhandling kaldet specia-
let.  For de flestes vedkommende stopper 
økonomiuddannelsen her, men hvis man 
er dygtig og er blevet bidt af økonomi og 
forskning, så kan man fortsætte som Ph.d. 
studerende. Dette er vejen, hvis man gerne 
vil være forsker.

Af Studievejledningen

”Den måde som økonomisk videnskab 

arbejder på, er med til at bestemme, hvor-

dan studiet er opbygget. Vi gør meget for, 

at de studerende hurtigt skal kunne se 

formålet med det hele, men det er nød-

vendigt at lære de centrale redskaber, før 

man kan kaste sig ud i store, brugbare 

analyser.”

Økonomistudiets
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Fagene på 1  år

Matematik

Selvom matematik er en selvstændig disciplin, der ikke direkte er en del af økonomi, bliver det 
i moderne økonomisk teori anvendt som et centralt værktøj. På politstudiet får du i de fleste fag 
brug for den matematik, som du lærer på første år. Selve undervisningen er splittet op i to dele, 
nemlig forelæsninger, hvor teorien introduceres og gennemgås, og øvelsestimer på mindre 
hold, hvor der regnes opgaver. 

På trods af at faget i begyndelsen kan virke lidt løsrevet fra de øvrige fag på første årsprøve, vil 
du opleve, at du får brug for flere og flere af de redskaber du lærer. For eksempel vil matema-
tikken i fagene mikro- og makroøkonomi blandt andet anvendes til opbygningen af økonomiske 
modeller, og løsning af ligevægtsproblemer, såsom at tilpasse udbuddet til efterspørgslen på 
varemarkedet. 

Der vil i undervisningen introduceres emner som differentiering af funktioner af flere variable, 
optimering under bibetingelser, differentialligninger og lineær algebra. Hvis du gerne vil komme 
godt fra start i faget, er det en god idé at repetere emner som differentiation, integration samt 
de almindelige regneregler for reduktion, logaritmer, potenser og eksponentialfunktioner, som 
man har på B-niveau i gymnasiet eller tilsvarende. Inden studiestart udbydes der også et intro-
duktionskursus i matematik, som netop tager udgangspunkt i disse emner. 

Af Charlotte K. Christensen og Peter A. Fournais

ttttttttttSamfundsbeskrivelse 

”Det danske skattetryk er for højt”, ”Udviklingen i ældrebyrden vil eksplodere”, ”Aktiedyk truer 
væksten”. Aviserne er dagligt fyldt med store overskrifter om samfundsøkonomiske forhold. Men 
hvordan beregner man egentligt skattetrykket, og hvor højt er det? Hvor mange ældre er der 
om 10 år, og hvornår går de store årgange på pension? Hvad er KFX-indekset, og hvad er det 
for en vækst, som trues af aktiedyk? Samfundsbeskrivelse er faget, som giver svarene på disse 
spørgsmål. Her undervises i de danske samfundsmæssige forhold, både i nationalt og interna-
tionalt perspektiv. 

Til forelæsningerne og øvelsestimerne lægges der vægt på de seneste 10 års udvikling, hvor 
den studerende vil blive fortrolig med periodens vigtigste samfundsøkonomiske og politiske 
begivenheder, såsom arbejdsmarkedsreformer, regeringsskifte, finanslovsforlig, EU-afstemninger 
og skattereformer. Desuden lærer du, hvor du finder relevante statistikker, hvordan du læser og 
analyserer dem rigtigt, og vigtigst af alt, hvordan du fortolker dem og sætter dem i forhold til 
de seneste 10 års udvikling. Emnerne dækker blandt andet udenrigsøkonomi, den finansielle 
sektor, arbejdsmarkedet, demografi, nationalregnskabet, den offentlige sektor og EU.
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Fagene på første år giver dig den 
grundlæggende viden og indsigt, 
som er fundamentet for fagene 
længere henne i studieforløbet. 
Det er en blanding af meget 
forskellige introducerende fag, 
der gør, at man allerede efter et 
år har en god idé om hvad øko-
nomi er for noget og hvordan det 

bruges. Samtidig er det også 
en styrkeprøve; første år er 

hårdt, og mange springer 
fra men til de, der bli-

ver hængende: ja, det 
bliver hårdere, men 

også langt mere 
spændende. 

Økonomiske principper 1 og 2

Økonomiske principper er det nye navn på hvad der før hed mikro- og ma-
kroøkonomi. 

På første semester har du Økonomiske principper 1 (mikroøkonomi), som introducerer dig for 
mange forskellige aspekter af økonomisk teori. Eksempler på disse er den enkelte virksomheds 
og forbrugers økonomiske beslutninger, prisdannelsen på forskellige markeder, præferencer, 
nytte og ligevægtsbetingelser. Formålet er at give dig en grundlæggende forståelse for økonomi-
ske problemstillinger og sammenhænge, samt at lære dig, hvordan du betragter, forudsiger og 
analyserer adfærd og økonomiske interesser hos den enkelte forbruger og den enkelte virksom-
hed. Mikroøkonomi kaldes også økonomisk ligevægtsteori og handler stort set (på første år) om 
samspillet mellem forbruger og virksomhed. Her er altså ikke brug for penge, idet man arbejder 
med varer og markeder, og der tages udgangspunkt i de reale varer. 

Det bliver noget andet, når du når til andet semester og skal have Økonomiske principper 
2 (makroøkonomi). Her tages udgangspunkt i pengestørrelser. Teorien fra mikroøkonomien 
overføres hertil, mens formålet nu er, at give dig forståelse for virksomheder, forbrugere og for 
samfundet som helhed. Nogle emner er nationalregnskabet, bestemmelse af nationalindkomst, 
den offentlige sektors rolle, inflation, valuta og udenrigshandel. Teorien bliver langt mere 
samfundsrelevant og nemmere at forholde sig til, også fordi mikroøkonomien har givet dig de 
’værktøjer’ og den teori, der danner grundlaget for makroøkonomi. 

Økonomiske principper giver dig altså en introduktion til den grundlæggende økonomiske 
tankegang, og illustrerer hvordan samspillet mellem mikroøkonomisk og makroøkonomisk teori 
bidrager til en samlet forståelse af økonomiske sammenhænge.

tttttttttt

Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi er et af de mest anvendelige fag, når du senere søger studiejob. Faget 
beskæftiger sig med økonomiske forhold hos den enkelte virksomhed, og beskriver, hvordan 
en virksomhed fungerer. Kan det betale sig for en virksomhed at hæve prisen på et produkt og 
derved at tjene mere, men miste nogle kunder? Er det fordelagtigt at udvide forretningen ved at 
investere, og hvordan finansieres udvidelsen? Sådanne problemstillinger er hverdag for virksom-
heder verden over, og det er derfor vigtigt, at man som økonom kan forholde sig til dem. 

I undervisningen vil der blive inddraget samfundsrelaterede eksempler, samt casestudies for at 
understøtte og konkretisere det teoretiske stof. Når der regnes opgaver i faget, sker det oftest 
med anvendelse af regnearksprogrammet Excel, som løbende introduceres i undervisningen. 
Til eksamenen, der klares i grupper på op til 3 studerende, er det vigtigt, at du er fortrolig med 
Excel. 

Som en slags appetitvækker til fag senere på politstudiet, introducerer erhvervsøkonomi des-
uden forskellige emner, såsom internt regnskabsvæsen og bogføring, årsregnskab, organisati-
onsteori, investerings- og finansieringsteori, produktions- og omkostningsteori, samt afsætnings-
økonomi og økonomistyring.
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Livet som studerende går heldigvis ikke kun ud på at fornøje sig med nogle meget tunge bøger. 
Studiemiljøet på Polit er præget af en lang række sociale aktiviteter, som det dog er frivilligt at 
deltage i. 

Det sociale liv

Fredagsbaren er placeret i Polithuset (se kort over indre by på 
de foregående sider). Her er det muligt at nyde en enkelt (eller 
to) kolde fra kassen. Derudover er det muligt at øse af sin store 
viden i en omgang Trivial Pursuit. 
Men en fredagsbar er selvfølgelig ikke noget uden bord-
fodbold. Polithuset er ikke bare udstyret med et glimrende 
bordfodboldbord, men også en meget prestigefyldt bordford-
boldturnering. Adskillige koryfæer har vundet denne turnering 
igennem tiderne, så hvis man skal gøre sig håb om at gøre sig 
gældende i disse rækker, er det vigtigt med træning allerede i 
gymnasiet…  

Fredagsbar

I april måned foregår den altid velbesøgte Tour de fredagsbar. 
En bus fuld af politter kører rundt til andre studiers fredagsba-
rer, som fx kan inkludere jura, medicin, teologi og biologi. Så 
her er muligheden for at få en øl med sygeplejerskerne eller en 
smirnoff ice med fysikerne. Ofte har vi også eget band med for 
at få lidt ekstra stemning.

Tour de fredagsbar

Skituren er en lang tradition. Efter endte eksaminer i januar drager en stor 
gruppe polit’er på ski sammen. Destinationen er som regel de franske alper, 
hvor den så står på skiferie – Old School Gymnasiestyle.

Polit på ski
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Er du altid blevet kaldet en lille Anders Bircow? Du har måske 
en Amin Jensen i maven? Sidstnævnte tilfælde er nok ikke 
fysisk muligt, og førstnævnte kan næppe kaldes et kompliment. 
Skulle du derimod, modsat ovenstående tilfælde, have mod på 
at lave rigtig underholdning, så er Politrevyen måske noget for 
dig. Du kan måske ligefrem få lov til at slippe din indre ”Pop-
star” løs. Kort sagt er mulighederne mange i politstudiets helt 
egen revy. Politrevyen er måske ikke ”suppe, steg og is”-humor, 
men til gengæld byder revyen på god komik og en høj grad af 
musikalitet.

Polit-revy

I den knap så seriøse, men meget berømte afdeling har vi gallafesten. Et 
af årets absolutte højdepunkter, som finder sted i slutningen af november 
og bliver arrangeret af festudvalget Ph-action, som også står for mange af 
studiets andre fester. 
Til gallafesten får studerende, som til dagligt render rundt slidte t-shirts og 
jeans, muligheden for at trække i smoking eller fine balkjoler (det er dren-
gene, der som regel bærer smokingen). Der plejer at være drinks, fin midag 
og godt selskab. Gallafesten er ligeledes en glimrende anledning til at kaste 
sig ud i en gang lanciers.

Gallafest

Al fodbold foregår som bekendt ikke kun på et firkantet bord 
på 1½x½ meter. Den rigtige form bliver spillet på græstæppet. 
Polit med speciale i fodbold er ikke en titel, man umiddelbart 
kan få ved at gå herinde. Til gengæld er der rig lejlighed til at 
dyrke Danmarks nationalsport ved siden af studiet. Politstudiet 
er således særdeles velrepræsenteret i Universitetsturneringen. 
Sidste år blev det til hele 8 hold. Polit har desværre ikke vundet 
turneringen endnu, men vi er flere, der mener, at det snart må 
være.

Fodbold



»At læse i USA er en ekstrem intens oplevelse – såvel akade-
misk som socialt. Der er store faglige udfordringer, og en ud-
dannelsesinstitution som Cornell leverer netop miljøet for, at 
ens faglige mål kan opfyldes.« 
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ARBEJDET ER HÅRDT, men danske stu-
derende opnår store muligheder, når de i 
deres uddannelsesforløb vælger at lægge 
vejen forbi USA. Her siger de meget flot, at 
folk skal gå efter at blive »world leaders«. 
Det tør man næsten ikke sige i Danmark, 
men alligevel har en række danske stude-
rende vovet sig over på den anden side af 
Atlanten.
Fascinationen af det amerikanske uddan-
nelsessystem stråler ud af de to økonomistu-
derende fra Københavns  Universitet. Stud.
polit. Michael Specht Bruun og Rasmus Lo-
kvig har begge været hjulpet til USA af den 
kendte dansk-amerikanske forretningsmand 
i USA, Flemming Heilmann, der sammen 
med sin hustru Judy hvert år giver danske 
økonomistuderende mulighed for at læse 
på det ansete Cornell University.
»At læse i USA er en ekstrem intens ople-
velse – såvel akademisk som socialt. Der er 
store faglige udfordringer, og en uddan-
nelsesinstitution som Cornell leverer netop 
miljøet for, at ens faglige mål kan opfyldes,« 
fortæller Michael, der er meget taknemme-
lig for at have fået muligheden for at læse 
i USA. Også Rasmus finder oplevelsen en 
ganske anden end i København.
»Den er på mange måder mere intens og 
bekræftende som studerende, fordi alle 
ressourcer er baseret på, at den enkelte 
skal yde sit optimale rent fagligt. På Cornell 
lever og ånder man på skolens område, 
så længe  undervisningsperioden foregår, 
og der er alt hvad hjertet kan begære af 
muligheder for at få opfyldt sine ønsker, om 
det gælder fagligt eller fritidsinteresser.«

Penge ligger og venter
Ud over Heilmanns hjælp har begge stude-
rende også modtaget legater fra henholds-
vis Danmark-Amerika Fondet og Fulbright 
Kommissionen, og sammen med yderligere 
legater fra diverse fonde er opholdet stort 
set finansieret.  Opbakningen til, at USA 
kan indgå som partner i de to danske 
studerendes uddannelsesforløb, er stor, og 
med en  samtidig generel lav interesse for 
at studere i USA, giver det mulighed for at 
hente mange penge til formålet.
»Vi har flere penge nu end vi nogensinde 
har haft,« fortæller Marie Mønsted, der til 
dagligt leder Danmark-Amerika Fondet 
og Fulbright Kommissionen. »Penge, som 
kun ligger og venter på at blive uddelt til 
kvalificerede ansøgere, der gerne vil stifte 

bekendtskab med et af de bedste uddannel-
sessystemer i verden.« 
Selvom de to studerende taler meget posi-
tivt om det amerikanske uddannelsessystem, 
vil de ikke tale negativt om det danske.
»Sjældent bliver man i tvivl om, at man er 
på et universitet, der ønsker at være blandt 
de førende i verden, hvilket er utrolig be-
kræftende for ens eget arbejde i det daglige 
og motivationen i undervisningen. Når det 
er sagt, må man dog også rose det danske 
undervisningssystem – i hvert fald på 
økonomi – idet man som dansk studerende 
er vældig godt rustet, rent teoretisk og ma-
tematisk. Det ikke noget problem at følge 
med herovre, hvilket man primært må takke 
de første tunge matematisk og teoretiske år 
på polit-studiet for i København,« fortæller 
Rasmus, der bakkes op af Michael.
Alligevel synes Michael og Rasmus at have 
bemærket, at standarden for den gen-
nemsnitlige underviser ikke ses magen til 
hjemme i Danmark.
»Uanset hvilket fag man vælger på en le-
dende amerikansk skole, er man garanteret 
en utrolig høj  undervisningskvalitet drevet 
af særdeles aktive studerende og ekstremt 
engagerede professorer,« fortæller Michael 
og fremhæver, at fokus i høj grad hviler på 
kvaliteten af undervisningen, hvilket direkte 
kommer til udtryk, når  undervisernes årsløn 
skal bestemmes. Rasmus nikker genken-
dende til Michaels ord, og tilføjer: »Ingen 
tvivl om at undervisningskvaliteten er i top, 
men det høje niveau er dog ikke generelt 
på amerikanske universiteter. Det er derfor 
en god ide at undersøge mulighederne 
grundigt, inden man søger. Ens egne 
undervisere og professorer har tit et ganske 
godt forhåndskendskab til mange ameri-
kanske universiteter.« Med mere end 18 år 
som underviser i eller administrator for det 
amerikanske uddannelsessystem kan Marie 
Mønsted bekræfte, at de danske studeren-
de, som sendes af sted, klarer sig godt. 
»Mødet med det amerikanske uddannelses-
system har en utrolig gavnlig virkning. Op-
holdet udvider deres horisont, og de indser, 
at evnen til at skabe og bruge viden er 
essentiel. Jeg mener, at det er yderst vigtigt, 
at vi får unge danskere til USA, hvor de op-
lever større forhold, højere til loftet, andre 
tilgange end vi kan tilbyde herhjemme. Det 
er vel heller ikke helt uvæsentligt, at kende 
verdens eneste supermagt indefra,« spørger 
Marie Mønsted retorisk.

Endelig mener hun, at det også giver et 
andet og større perspektiv at studere i USA. 
I kraft af den daglige kontakt med stude-
rende fra hele verden bliver man utrolig 
internationalt orienteret – »et uundværligt 
element i en tid, hvor globalisering og brug 
af informationsteknologi radikalt ændrer 
konkurrencevilkår og samarbejdsrelationer.«
Ud over, at det amerikanske uddannelses-
system i sig selv har meget at tilbyde, lærer 
man også at slippe for  janteloven, hvilket 
betyder mere end man umiddelbart forestil-
ler sig. »Det er interessant, at det så godt 
som altid er en af de oplevelser danske 
legatmodtagere fremhæver, når de kommer 
tilbage fra USA,« fortæller Marie Mønsted.

Planlæg i god tid
Det tager selvfølgelig lang tid at planlægge 
et ophold i USA, og både Michael og 
Rasmus anbefaler, at man går i gang med 
forberedelserne op til halvandet år i forve-
jen. Danmark-Amerika Fondet har været til 
stor hjælp, men også kontakt til studerende, 
der tidligere har været af sted, professorer 
og internationale kontorer har været vigtige 
i processen. »Arbejdet med at få opholdet 
på plads, kan virke uoverskueligt. Det er 
hårdt arbejde, men heldigvis er der meget 
hjælp at hente,« bekræfter Rasmus, og 
fortsætter: »Når det er sagt, skal det også 
nævnes at græsset er meget grønt på den 
anden side af hegnet, da fornemmelsen af 
at have opnået det ønskede er bekræftende 
nok i sig selv«.
Trods den til tider store arbejdsbyrde ved at 
søge til USA, kan de to økonomistuderende 
kun opfordre til, at andre følger i deres 
fodspor. 
»Arbejdsbyrden fortsætter selvfølgelig på 
campus, men bliver det for intenst, kan man 
deltage i det fantastiske sociale engage-
ment fra stort set samtlige studerende og 
undervisere. Campus summer af liv døgnets 
24 timer, og uanset interesse er universitetet 
klar til at opfylde dine ønsker,« fortæller 
Michael, der selv kom godt i gang med at 
spille tennis og amerikansk fodbold.
»Ellers kan man jo altid køre en tur til New 
York, der ligger kun fire timers kørsel mod 
sydøst,« siger Michael og ser ganske tilfreds 
ud med at have befundet sig i selv samme 
by, hvor han sammen med Rasmus Lokvig 
har tilbragt flere dage med sightseeing.

Akademisk løft på udebane
Af Martin Kragh Hansen

Dansk-amerikanerne Flemming og Judy Heilmann støtter 
politstuderende med legat til Cornell i USA.
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“Vil du studere i din sommerferie??” var det typiske svar, når 
jeg proklamerede, at jeg ville læse 6 uger i sommerferien 
2004 som led i min kandidatuddannelse på Økonomi. Der 
var dog ikke et sekunds tvivl i mit sind, da jeg i juli drog afsted 
mod en af verdens mest internationale og dynamiske byer for 
at læse på London School of Economics (LSE). Hver sommer 
åbner de dørene for studerende fra hele verden og udbyder en 
lang række fag af 3 ugers varighed indenfor mange grene af 
samfundsvidenskab. Undervisningen var fænomenal, og begge 
mine undervisere var fremragende. Deres energi og entusiasme 
var til utrolig stor inspiration, og sjældent har jeg følt mig så 
motiveret til at læse. Der var en del at læse, men også rigelig 
tid til at begå sig i London, og ikke mindst i det overvældende 
natteliv, der blev suppleret af en vifte af LSE arrangementer. Så 
her var der rig mulighed for at møde de mange studerende, 
der var en fantastisk energi, og stemningen var præget af de 
mange forskellige nationaliteter, der sammen fik det hele til at 
gå op i en højere enhed. Fra start til slut var det en fantastisk 
oplevelse, og mit ophold står tilbage som en af mine bedste 
sommerferieoplevelser!     

LSE Summer school: 

Hvis man overvejer et studieophold i et engelsk-
talende land men synes at udsigten til permanent 
gråvejr i England er for deprimerende eller at de 
amerikanske universiteters bureaukratiske ansøg-
ningsprocedurer er ulidelige, så er Australien et 
udmærket alternativ. Tilføj desuden et ualminde-
ligt godt klima, billige leveforhold, glade men-
nesker og uovertrufne udflugtsmuligheder.
I 2003 læste jeg to semestre ved Macquarie 
Universitet i Sydney. Da jeg ikke havde søgt en 
udvekslingsplads gennem Københavns Univer-
sitet, måtte jeg selv betale for den akademiske 
voyage. Til gengæld fik jeg en “Masters in 
Economics” med hjem i bagagen i modsætning 
til de andre, som var på udveksling. At være 
studerende i Sydney var bestemt en fornøjelse. 
Jeg kunne køre til forelæsning i min lille billige 
bil, og jeg havde mulighed for at bo i en luksus-
lejlighed med udsigt (billigere end et værelse i 
London). Men det var især en fornøjelse, fordi 
jeg fik følelsen af at prøve mig selv og min 
akademiske kunnen af i den fedeste metropol på 
den sydlige halvkugle

Studieophold i Sydney

- en fantastisk oplevelse

Af Silja Nyboe Andersen

Af Søren Mejlby Johansen
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Universitat Pompeu Fabra

Jeg havde lyst til at læse i udlandet og valgte at benytte mig af universitetets ERASMUS udvekslingsaftaler. Det 
fælleseuropæiske ERASMUS samarbejde giver fantastiske muligheder for at tage et eller to semestre på en række 
europæiske universiteter, som en del af studierne i København. Med et ERASMUS legat på hånden er studieophol-
det gratis, tilmed følger der et mindre økonomisk tilskud med som en ekstra bonus. Jeg valgte at tilbringe et halvt 
år i Østrigs hovedstad Wien. Byen huser flere uddannelsesinstitutioner, som udbyder fag indenfor det økonomiske 
felt, hvilket gav mig et bredt udvalg af fag at vælge imellem. Udover det rent faglige fik jeg styrket mine tyskkund-
skaber væsentligt, idet jeg havde flere fag på tysk og derudover delte lejlighed med en tysk studerende. Lejligheden 
lå centralt i Wiens storslåede historiske centrum, hvorfor der indimellem studierne var perfekte muligheder for at 
finde adspredelse blandt byens mange kulturelle tilbud. 

ERASMUS ophold

 ved Universität Wien
Af Frederik Svenning Simonsen

LSE Summer school: 

Studieophold i Sydney

Der er mange rigtig gode mu-
ligheder for at få arrangeret et 
studieophold i udlandet gennem 
universitetets samarbejdsaftaler. 
Jeg fandt imidlertid selv frem til et 
universitet i Barcelona, som studiet 
på daværende tidspunkt ikke havde 
nogen udvekslingsaftale med. 
Derfor søgte jeg ind på egen hånd, 
og det lykkedes mig at finansiere 
opholdet ved at søge et hav af 
legater og fonde. 
Mit år i Barcelona har uden tvivl 
været det mest begivenhedsrige og 
betydningsfulde i mit liv. Det har 
været fantastisk at prøve at leve 
i en fremmed kultur samt møde 
studerende fra hele verden. Fagligt 
set har jeg også fået et enormt 
udbytte. Muligheden for at tage en 
del af sin uddannelse i udlandet 
kan være en enestående chance 
for at læse ved et universitet, der er 
kendt for et fagligt område, man 
finder særligt spændende. Det kan 
også give éen mulighed for at blive 
undervist af professorer, som man 
normalt kun hører om, eller hvis 
bøger og artikler man er vant til at 
læse og blive undervist efter. 

Af Ida Bøkman

- en fantastisk oplevelse Barcelona
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A.  Studiegården  

  
Store øvelsessal ligger i Studiegården på 2. 
sal. Her hersker normalt lidt mere ro end i 
Cafélitten, og det er et godt sted at mødes 
for at løse opgaver med gruppen, idet man 
kan sidde og snakke sammen. I forlængelse 
af store øvelsessal ligger biblioteket, hvor det 
er muligt at finde den nødvendige litteratur til 
opgaverne. 

Computerkælderen ligger ved studiegården og 
har normalt åbent fra 8-19. Alle computere 
er udstyret med diverse softwarepakker samt 
adgang til en række statistikbanker.

B.  Polithuset  

Polithuset ligger i Skindergade, og det er her 
mange af studiets sociale organer har adresse. 
Fredagsbaren ligger i kælderen, og i stuen 
kan man på hverdage hænge ud, møde andre 
politter og spille bordfodbold, dart og diverse 
brætspil. Det må siges at være det ultimative 
samlingssted for politter, når studierne skal 
lidt på afstand, og den står på afslapning og 
socialt samvær. 
På førstesalen findes der mindre rum, som er 
velegnede til gruppearbejde. Førstesalen huser 
også et mindre computerrum, hvor man i fred 

og ro kan løse sine opgaver. Derudover holder 
Politens redaktion og Politrådet til på 2. sal.

C.  Bispetorv  

Cafélitten er de politstuderendes café/
kantine. Den ligger i kælderen under 
Bispetorvsannekset og fungerer som 
samlingssted for mange politter. Der er en 
lille salatbar og mulighed for at købe dagens 
første kop kaffe samt indhente weekendens 
sladder. I Cafélitten er der endvidere mulighed 
for at mødes med læsegruppen og løse 
opgaver. Cafélitten er udstyret med trådløs 
internetopkobling.

Læsesalen findes ligeledes på Bispetorv – i 
stueetagen. Her er der total TAVSHED! Hvis 
man bare har lyst til at sidde og læse, er 
læsesalen et rigtigt godt sted, som benyttes af 
mange studerende. 

D.  Hovedbygningen  

  

I hovedbygningen er den store gamle festsal, 
hvor politstudiets årlige Gallafest afholdes 
med prompt og pragt. Endvidere findes en del 
undervisningslokaler i hovedbygningen.

Af Christina Wix Wagner og Nina Reumert

ØKONOMISTUDIET ligger i hjertet af København - ved Vor Frue 
kirke og Københavns Universitets oprindelige hovedbygning. Studiet 
ligger kort fra metroen på Nørreport og kun et stenkast fra Strøget 
og indre bys sprudlende cafémiljø. Ikke langt fra Kongens Have, 
der på en forårsdag kan sætte et strejf af solskin på gruppearbejdet. 

Dette er ment som en 
kort introduktion til 
de vigtigste lokaliteter 
på studiet, der alle 
centrerer sig omkring 
Hovedbygningen, 
Bispetorvet og 
Studiegården: 

Steder på polit
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Politstudiet  
på nettet
Instituttets adresse:
www.econ.ku.dk
De ansattes 
hjemmesider, 
nyheder, kalender, 
links mm. 

Studiets adresse:
www.econ.ku.dk/polit
Informationer, 
nyheder mm.

www.sis.ku.dk
SIS – Studie 
Informations 
System Skema, 
fagbeskrivelser, 
eksamensplan, 
karakterer mm.  

www.politen.dk
Politens hjemmeside, 
tidligere udgaver af 
Politen mm. 

A

D

B
C
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På politstudiet er der en lang tradition for studiejobs i ministerier, 
banker o.lign. Typisk starter man efter 2. eller 3. årsprøve med en 
arbejdsuge på 15-20 timer. Et studierelevant arbejde fører ofte til 
fastansættelse for færdige kandidater eller åbner døre til nye og 
spændende jobs. For mange er studiejobbet udover en indtægtskilde 
også en god måde at bruge studiets teori i praksis.

Jeg arbejder i Finansministeriets 4. kontor også kaldet makrokontoret. Kontoret 
holder øje med den danske og internationale økonomi og prøver at finde de store 
sammenhænge mellem arbejdsløshed og inflation, rente og opsparing mv. Kontoret 
er en af de bærende kræfter bag udarbejdelsen af Økonomisk Redegørelse og 
Finansredegørelsen. Mit job består først og fremmest i at assistere de fuldmægtige med 
deres arbejdsopgaver. Det betyder, at jeg skal hjælpe til med at researche og udtrække 
data fra diverse databanker. Desuden står jeg for at kommentere på diverse nøgletal, 
når disse bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Udover disse “driftsopgaver” 
arbejder jeg på små korterevarende projekter, der bl.a. kan munde ud i et tekstbidrag 
til Økonomisk Redegørelse. Jobbet i FM har givet mig et rigtig godt overblik over de 
store sammenhænge i økonomien og udviklingen i dansk økonomi, samt et rigtig godt 
kendskab til programmer som AREMOS, EcoWin, Excel og ADAM.

Studiejobs

Mette Bach Treppendahl
Kandidatdelen

Student i Økonomi og Erhvervsministeriet

Vibe Musaeus Madsen
Kandidatdelen

Student i Finansministeriet

For at supplere de lidt teoretiske studier 
med praktisk erhvervserfaring, har jeg 
valgt at tage et studiejob i Økonomi 
og Erhvervsministeriet. Jeg arbejder i et 
kontor, der tager sig af strukturpolitik 
og økonomisk analyse generelt. I min 
tid som student har jeg været heldig at 
blive tilknyttet større og længerevarende 
projekter, hvilket har givet mig mulighed 
for at gå i dybden med specifikke 
områder. Dette har givet mig viden, som 
jeg også har kunnet drage fordele af i 
forbindelse med opgaver og projekter 
på studiet. Mine arbejdsopgaver i 
forbindelse med projekterne i ministeriet 
består blandt andet i at søge litteratur, 
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Jeg har det sidste år arbejdet i Nordea 
Markets, Equity, Trading. Jeg sidder i 
International Trading, hvilket betyder, 
at jeg handler alle internationale 
aktier, især med fokus på amerikanske 
aktier. Dermed kan arbejdstiden være 
lige fra kl. 8 om morgenen, hvor man 
forbereder åbningen af de europæiske 
børser til kl. 22 om aftenen, når de 
amerikanske børser lukker. Da vi 
handler skandinaviske aktier direkte på 
børserne, (jeg hjælper også engang 
imellem til på den danske side) har 
jeg taget en børsmæglereksamen 
på Københavns Fondsbørs, så jeg er 
autoriseret til dette. Det er selvfølgelig 
sjovt, at man som studentermedhjælp 
får så meget ansvar, hvilket gør, at jeg 
er meget glad for jobbet. Jobbet er dog 
atypisk i den forstand, at arbejdsbyrden 
er fuldkommen afhængig af markeder-
ne. Dette krævede naturligvis lidt 
tilvænning, da det betyder, at man nogle 
dage intet har at lave, mens man andre 
dage har meget travlt.

Jeg har de sidste to år arbejdet i Statsgældssektionen under Kapital-
markedsafdelingen i Danmarks Nationalbank. Arbejdsopgaverne som 
student er meget varierende og spænder fra faste rapporteringsopgaver 
til arbejde med nye udviklingsprojekter. Jeg har meget frihed til selv at 
planlægge mine opgaver og arbejdstider, og det gør mit arbejde ret 
fleksibelt. 
En del opgaver løses på egen hånd, men de fleste opgaver løses 
sammen med de andre studenter på kontoret eller i samarbejde 
med de fuldmægtige. Samspillet mellem opgaver, der kræver 
fordybelse og hektiske perioder, gør arbejdet som student i 
Nationalbanken udfordrende og varierende. Nationalbanken tilbyder 
økonomistuderende et attraktivt arbejdsmiljø, hvor man kan omsætte 
sine teoretiske kundskaber til faglige færdigheder. 
Vi er omkring 25 studenter i banken, og dette giver mulighed for 
at møde mange af sine medstuderende både i arbejdsmæssige 
sammenhænge og ved sociale arrangementer.

Student i Økonomi og Erhvervsministeriet
udarbejde notater og arbejdspapirer, udtrække tal fra diverse 
statistikker og databanker samt generel beregning og estimation. 
Gennem mit job har jeg fået kendskab til og erfaring med 
en række programmer som Access, Excel og SAS, som alle 
er vigtige redskaber for en kommende økonom. Ved siden af 
projektarbejdet i ministeriet kan der være daglige driftsopgaver, 
som opdateringer, redigering af figurer og lign. Generelt kan 
mit job karakteriseres som meget udfordrende, spændende og 
ikke mindst alsidigt. Der er ingen tvivl om, at det er krævende at 
have et studiejob normeret til tyve timer ugentligt ved siden at et 
fuldtidsstudie. Men de fordele man opnår gennem et studiejob 
overstiger efter min mening konsekvensen af, at man må løbe lidt 
stærkere i hverdagen. Derudover mener jeg, at det er vigtigt at få 
et indblik i, hvordan den ”virkelige verden” udenfor universitetets 
beskyttende mure ser ud, inden man for 
alvor bliver kastet ud i den…

Henriette Høeg Madsen
Kandidatdelen

Student i  
Nordea Markets

Lars Rasmussen - 
Kandidatdelen

Student i Nationalbanken
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Af cand.polit. Mads Dinéss Jensen

FOR KNAP 10 ÅR siden blev jeg matema-
tisk student. Efter et sabbatår, som bød på 
fabriksarbejde og en rejse til fjerne him-
melstrøg som rygsæksrejsende, var jeg i den 
vanskelige situation, at jeg skulle træffe det 
for mig bedst mulige uddannelsesvalg. Det 
var naturligvis ikke et let valg. Udbuddet af 
uddannelser var som i dag overvældende 
stort, og jeg følte mig forvirret frem for 
privilegeret over de mange muligheder.
     Jeg fandt dog langsomt frem til, at jeg 
gerne ville studere på en lang videregående 
uddannelse. Jeg var således aldrig blevet 
kronisk træt af det sure slid med lektierne 
og afleveringerne i gymnasiet, og flere 
inspirerende lærer havde givet mig mod på 
endnu nogle år på skolebænken.
     Jeg havde i gymnasiet sat stor pris på 
samfundsfag, og navnlig undervisningen i 

nationaløkonomi havde vakt min interesse. 
Jeg var dog på ingen måder noget 
vidunder til økonomi. Alligevel syntes jeg, 
at det var uhyre spændende at høre om, 
hvordan eksempelvis arbejdsmarkedet var 
indrettet, og hvordan man ved hjælp af en 
fornuftig økonomisk politik tilsyneladende 
kunne nedbringe arbejdsløsheden. 
Det endte derfor med, at jeg valgte at 
studere økonomi på universitetet, selvom 
jeg egentlig ikke var særlig god til det i 
gymnasiet. Og jeg blev aldrig skuffet over 
mit valg.
    Lad det være sagt med det samme: at 
lære økonomi på universitet var ikke så 
let. Der var en masse nye begreber og 
raffinerede sammenhænge, som skulle 
indlæres, og det krævede hårdt slid hjemme 
ved skrivebordet for at kunne følge med 
i undervisningen til forelæsningerne og 
klare sig godt til eksamenerne. Stoffet på 

de første år af studiet virkede abstrakt og 
fjernt fra virkeligheden. Men efterhånden 
som studierne skred frem, fik jeg tillært 
mig de grundlæggende økonomiske 
kundskaber, som gjorde det muligt at forstå 
mange spændende og virkelighedsnære 
samfundsøkonomiske problemstillinger.
     Økonomistudiet gjorde det også muligt 
for mig at studere i udlandet. Efter min 
bachelorgrad besluttede jeg mig for at tage 
en mastergrad i økonomi på et velanset 
engelsk universitet. Her begyndte jeg for 
alvor at forstå de centrale økonomiske 
sammenhænge, og min begejstring for 
faget økonomi nåede nye højder. Desuden 
var den internationale atmosfære på 
universitetet særdeles motiverende og 
inspirerende. For eksempel talte mine 
medstuderende asiatere, afrikanere, 
europæere og amerikanere.
     Mens mange af mine studiekammerater 

Økonomistudiet kan føre mange 
veje – for Lea Nielsen endte det med 
drømmejobbet i en investeringsbank, 
hvor hun arbejder med risikostyring og 
investeringsstrategi for pensionskasser.

DRØMMEJOBBET 
skulle findes indenfor økonomi

FINANSVERDENEN
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“DU SKAL DA bruge dit gennemsnit – jeg 
foreslår, at du læser psykologi eller dansk 
på universitetet...” Jeg husker tydeligt rådet 
fra min studievejleder i gymnasiet. Det var 
i den sidste del i 3.g, hvor man skal have 
en samtale om ”fremtiden efter gymnasiet”, 
en fremtid, der på det tidpunkt syntes så 
fjern. De færreste har da en ide om, hvad 
de vil, medmindre barndomsdrømmen om 
dyrlæge eller jagerpilot har hængt ved. Jeg 
sad der på stolen overfor vejlederen med 
mine ”nørdede” interesser for samfundet, 
matematik og politik og foreslog Økonomi. 
”- naaj, der kommer du til at kede dig 
ihjel...”. Hmm, tænkte jeg – ”troede ellers 
lige den var sikker... meen, der var jo også 
vinteroptag på Økonomi. Jeg kunne jo 
starte og altid nå at søge noget nyt om 
sommeren, hvis jeg fortrød, og studiet 
virkelig ikke var mig...”   

Nu 5 år efter har jeg endnu stadig langt fra 
fortrudt! I virkeligheden er optagelseskravene 
i det danske uddannelsessystem billedet på 
nogle af de vigtigste grundsten indenfor 
økonomi - koncepterne ”udbud og 
efterspørgsel”. Jo flere, der gerne vil ind på 
et bestemt studie med et givet antal pladser, 
jo højere må adgangskravene nødvendigvis 
være. Det betyder dermed ikke at en 
uddannelse såsom Økonomi med frit optag 
for studerende, der opfylder visse fagkrav, 

er af ringere kvalitet, men derimod at der er 
efterspørgsel efter økonomer for enden af 
den lange uddannelsestunnel. 

Igennem studietiden finder man hurtigt ud 
af, hvad man finder specielt interessant, og 
for mig var det især international økonomi 
og finansiering. Desuden havde jeg mod 
på både at læse og arbejde i udlandet, 
så jeg tog afsted til London efter at have 
afsluttet min bachelorgrad. Det endte med 
en mastergrad i finansiering og økonomi 
fra et engelsk universitet og et job i 
Londons ”bank – og finansverden” hos den 
amerikanske investeringsbank JPMorgan. En 
investeringsbank er så at sige bankernes- og 
virksomhedernes finansielle rådgivere. De 
største investeringsbanker ligger i de største 
finanscentre; New York, London, og Hong 
Kong... nej, desværre ikke København..., og 
de tilbyder uanede jobmuligheder indenfor 
økonomi og finansiering. Det er ikke nemt 
at komme indenfor i denne branche, 
da man konkurrerer med nyuddannede 

fra hele verden indenfor mange 
uddannelsesretninger, men det gælder om 
ikke at give op. Efter at have udfyldt stribevis 
af ansøgninger over internettet begyndte 
invitationerne til interviews at komme ind lidt 
efter lidt. Da jeg fik muligheden for et job i 
et nordisk team, slog jeg til! 

Jeg sidder nu i markedsafdelingen 
blandt 200 andre i et åbent plan med 
to skærme, to telefonrør, et headset og 
nyhedsterminalen Bloomberg ved siden af. 
De første par uger havde jeg da også ringen 
for ørerne, når jeg kom hjem fra arbejde, 
men man vænner sig overraskende hurtigt 
til det hektiske miljø, hvor telefonen kimer, 
og man skal være på konstant – der er ikke 
plads til fejl, når man laver en handel! Mit 
arbejdsområde er på aktiesiden, nærmere 
betegnet strukturering, markedføring og salg 
af finansielle løsninger, der bygger på rente- 
og aktieoptioner.
Jeg arbejder primært med risikostyring og 
investeringsstrategi for pensionskasser og 
forsikringsselskaber i Norden. 

Et vigtigt aspekt af økonomi, som jeg virkelig 
har haft gavn af i mit job, er den brede 
forståelse af samfundets og økonomiens 
dynamiske struktur – derfor er økonomi i sig 
selv et fag i konstant udvikling. 

Så overvej tingene en ekstra gang, før du 
træffer valgene omkring din uddannelse og 
din fremtid...

Af cand.polit Lea Vibeke Nielsen

valgte at finde arbejde i store internationale 
banker, virksomheder eller ministerier i 
forskellige lande verden over, besluttede 
jeg mig for at vende tilbage til Danmark 
for at færdiggøre min uddannelse til cand.
polit. Belært af erfaringerne fra mit ophold 
i England kan jeg forsikre om, at jeg med 
min cand.polit. har fået en økonomisk 
uddannelse af høj international standard.
     Jeg arbejder nu i Finansministeriet 
som fuldmægtig i kontoret for økonomisk 
politik. Sammen med mine kollegaer 
i kontoret beskæftiger jeg mig med 
danske økonomiske forhold. Vi tager 
temperaturen på den danske økonomi 
og analyserer, hvordan Danmark 
også i fremtiden kan sikre sig et højt 
velfærds- og velstandsniveau. Mange af 
problemstillingerne, som vi arbejder med, 
er kendte fra den økonomisk-politiske 
debat i medierne. Hvordan skal den danske 
velfærdsstat klare de udfordringer, som et 
stigende antal ældre i forhold til antallet af 
erhvervsaktive giver anledning til? Hvordan 

får vi så mange som muligt i beskæftigelse? 
Hvordan skal Danmark forholde sig til den 
stigende globalisering? Dette er blot nogle 
af de mange spørgsmål, som vi forsøger 
at finde svar på i det daglige arbejde på 
kontoret.
     Det er nødvendigt, at vi belyser disse 
problemstillinger ved hjælp af grundige 
og saglige analyser, da det er med til at 
skabe et solidt grundlag for de folkevalgte 
politikeres beslutninger på områderne. Med 
en kandidatgrad i økonomi står man godt 
rustet til at betjene politikerne inden for de 
ovennævnte problemstillinger og mange 
flere.
     Jeg har aldrig fortrudt, at jeg valgte 
at studere økonomi på Københavns 
Universitet. Uddannelsen er af meget 
høj kvalitet, og den åbner døren 
op for en masse muligheder i det 
fremtidige arbejdsliv. Jeg kan kun 
varmt anbefale andre med interesse for 
samfundsøkonomiske forhold at følge i 
mine fodspor.

FINANSVERDENEN
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Politrådet

På det enkelte studie ved Københavns 
Universitet er de studerende organiseret 
i fagråd. Fagrådets rolle er at varetage 
de studerendes interesser i forbindelse 
med deres uddannelse, og på Økonomi 
er fagrådet Politrådet. Rådet er åbent for 
alle politstuderende, og vi er engageret på 
mange fronter for bedst muligt at varetage 
de studerendes interesser. 
Politrådet er uafhængig af alle parti/
politiske interesser, da vores samlingspunkt 
er studenterpolitik og ikke partipolitik. 
Politrådet er en god måde at etablere et 
godt socialt netværk på studiet, ligesom 
det også er muligt gennem vores aktiviteter 
at møde studerende fra andre fag.
www.politraadet.dk

  

Studievejledningen
Studievejledningen består af 

fem studerende, der er ansat af 
Økonomisk Studienævn. Vi er 

alle studerende og har gennem 
vores egne erfaringer en dyb 
indsigt i, hvordan politstudiet 

fungerer; både fagligt og socialt. 
Derudover har vi kendskab til de 
regler, man som politstuderende 

er underlagt. Vores hovedopgave 
er vejledning af de studerende 

og uddannelsessøgende.
Alle studerende skal 

føle sig velkomne hos 
studievejledningen. Der er 
ingen dumme spørgsmål, 

og vi forsøger at hjælpe alle 
studerende med problemer og 
tvivlsspørgsmål, så vidt vores 

evner rækker. 
Det er utroligt vigtigt, at 

man som studerende bruger 
studievejledningen, når der 

opstår tvivl i forbindelse med 
studierne. Vi besvarer også 

gerne spørgsmål omkring 
optagelse på studiet og kan 

hjælpe dig i den rigtige retning!
http://www.econ.ku.dk/
polit/vejledning/studv/

Socialøkonomisk samfund (SØS)
SØS er en forening for studerende og kandidater fra Økonomi og Statskundskab 
på Københavns Universitet. Vores formål er at tage aktuelle emner op til debat med 
politikere, forskere, ledere fra erhvervslivet og repræsentanter fra organisationer. 
SØS arrangerer også jævnligt debatter med førende forskere. Professorer fra 
Økonomisk Institut har diskuteret, hvad den sunde fornuft kan bruges til, når man 
arbejder med økonomisk teori og tal. Andre professorer har diskuteret, om det er muligt 
at bestemme prisen på et menneskeliv, og hvordan man gør det.
Videre har vi fokus på selve det at studere. Vi har bl.a. arrangementer, hvor studerende, 
der allerede har studeret i udlandet, giver gode råd til dem, der gerne vil ud at læse. 
Seks personer i bestyrelsen arrangerer det hele. Bestyrelsen består både af studerende 
og kandidater. Normalt baserer arrangementerne sig på vore egne ideer, men vi er altid 
lydhøre over for andres ideer. Arrangementerne er gratis, og alle er velkomne. Se også -
www.econ.ku.dk/sos

Polit’en

Polit’en er de politstuderendes blad, 
hvor stort og småt om studiet tages 
op (netop dette blad er udarbejdet 
af Polit’ens redaktion). Bladet 
indeholder både oplæg fra studerende, 
politstudiets organer, undervisere og 
andre organisationer med relevans 
for politstuderende, samt beretter om 
nyheder, arrangementer og generelle 
informationer om studiet.   
Bladets redaktion består frivillige 
politstuderende, der her har mulighed for 
at bruge – og udvikle deres journalistiske 
evner. Polit’en er samtidig en god måde, 
hvorpå man kan møde studerende fra 
andre årgange og få et godt socialt 
netværk.
www.politen.dk 

Organisationer på polit
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Polit PT

1. Hvordan er det at gå på universitetet i  
 forhold til en ungdomsuddannelse?
2. Hvordan er det sociale miljø på polit?
3. Hvor ser du dig selv efter studiet?

1. Det er mere frit på universitetet, færre timer  
 og ingen holder øje med fravær og  
 årskarakterer. Modsat mange andre  
 studier er hjemmearbejdet på polit ikke  
 meget forskelligt fra gymnasiet, da man  
 også på polit skal lave hjemmeopgaver  
 og have klasseundervisning. 

2. Super! Polit har lokaler midt inde i byen,  
 og de danner en rigtig god ramme for  
 fredagsbarer og fester. På polit kan man  
 få meget indflydelse på fester og lign.  
 Vi er så heldige at kunne låne lokaler til  
 både fester, møder, bordfodbold- 
 turneringer mm. 

3. I et fedt job med gode penge og så vil  
 jeg gerne have en hund.

Jonas Aller-Keldsen – 2.årsprøve

1.På universitetet er man 100 % 
selvstændig. Begrebet ”Ansvar for 
egen læring” er virkelig en realitet. 
Niveauet er højt, men til gengæld får 
man mulighed for virkelig at fordybe 
sig i et specifikt område. 

2.Meget af det sociale liv fra fx 
gymnasiet kan sagtens opnås, men 
man skal kæmpe lidt mere for hvert 
enkelt bekendtskab, idet man ikke ser 
sine medstuderende hver dag. 
 
3.Pt. ser jeg ikke så langt frem, men 
jeg ender vel med at sidde på kontor 
med rygproblemer – derfor nyder jeg 
virkelig min studietid.

1. Det kræver selvfølgelig mere selvdisciplin,  
 men sammenlignet med gymnasiet er 
 ”dagligdagen” de første par år faktisk  
 ikke så meget anderledes. Afleveringer  
 har man stadig, men nu er de faktisk   
 spændende! 

2. Det sociale miljø på polit er helt suverænt.  
 Især i forhold til miljøerne på andre   
 uddannelsessteder. Selvom polit også  

 fagligt set er en god og udfordrende   
 uddannelse, har  det sociale klart været  
 den afgørende faktor for mig. 

3. Forhåbentlig på arbejdsmarkedet,  
 hvilket der er gode chancer for  
 som cand. polit. Både den  
 offentlige og private sektor har  
 mange spændende jobmuligheder.

Marie Skjold-Jørgensen – 2.årsprøve

1. Man er mere selvstændig og 
 står selv for at forme sin 
 uddannelse. 

2. Kanon! Man kan altid regne med 
 at møde nogle mennesker i 
 Cafélitten, hvor man kan sidde og 
 få en kop kaffe sammen. 
 Derudover er der gode muligheder 
 for at deltage aktivt i studiet i form 
 af fx festudvalget. 

3. Jeg har en drøm om at komme til 
 udlandet og arbejde, men ellers 
 nok et sted i det offentlige.

Kristine Andersen –  
kandidatdelen

Jesper Kragh-Jakobsen –  
2. årsprøve 
 



Der er på økonomiuddannelsen mulighed for studiestart enten i september eller i februar. 

Ansøgningsfristen for sommeroptag gennem Den Koordinerede Tilmelding er 1. juli. Til vinteroptaget 
anvendes en ansøgningsblanket, der kan rekvireres på nedenstående adresse. Her er ansøgningsfristen 1. december.

Ønsker du at vide mere om økonomiuddannelsen på Københavns Universitet, så er du meget velkommen til at 
kontakte os på:

Studievejledningen ved Økonomi
Studiestræde 6, porten tv.
1455 København K
Telefon: 35323052
E-mail: studievejledningen@econ.ku.dk

Økonomiuddannelsen på Københavns Universitet


