
International erhvervsøkonomi med fremmedsprog – en 
grænseoverskridende uddannelse! 

Du interesserer dig helt sikkert for erhvervsøkonomi og marketing – og måske også for 
engelsk og tysk? Er du grænseoverskridende - trives du i et internationalt studiemiljø, 
hvor forskellige sprog og kulturer lever side om side, og hvor arbejdsopgaverne krydser 
både nationale og sproglige grænser? Vil du gerne arbejde i en international 
virksomhed eller organisation? 

                   

 
Bacheloruddannelsen i International erhvervsøkonomi med fremmedsprog er for dig, 
der elsker erhvervs- og samfundsøkonomi, marketing og HR og samtidig ønsker at 
studere i et internationalt, grænseoverskridende studiemiljø, hvor du også bliver 
knivskarp til både engelsk og tysk. Vægtningen er ca. 75% 
samfundsfaglige/erhvervsøkonomiske fag og ca. 25% sprog- og kommunikationsfag. 

Uddannelsen er et samarbejde mellem Syddansk Universitet (SDU) og Europa-
Universität Flensburg (EUF), og undervisningen foregår på SDU’s campus Alsion i 
Sønderborg og på EUF’s campus i Flensborg.  

                                                                                         

 <- Hovedcampus, EUF 

   

<- Alsion – SDU Sønderborg                     

 

 

http://www.sdu.dk/
https://www.uni-flensburg.de/dk/
https://www.uni-flensburg.de/dk/


Du får undervisere fra begge universiteter, og dine internationale, primært tyske, 
medstuderende læser ligesom du, 2 fremmedsprog – nemlig dansk og engelsk. 

Gennem uddannelsen opnår du analytiske og erhvervsmæssige kompetencer der sætter 
dig i stand til at løse opgaver i forbindelse med virksomheders og organisationers 
nationale og internationale aktiviteter.  Disse kompetencer opnår du bl.a. gennem 
uddannelsens undervisning i økonomi og samfundsforhold. Du kommer også til at 
navigere på begge dine fremmedsprog i det daglige – på og udenfor studiet – så du ikke 
alene bliver en dygtig flersproglig kommunikator, men også lærer at forstå og beherske 
de omstændigheder der gør sig gældende, når man interagerer med mennesker fra 
andre lande og kulturer. 

 EUF, Campus Munketoft 

Det grænseoverskridende og internationale slår også igennem på dit eksamensbevis: 
Når du er færdig, får du både en dansk BSc-grad og en tysk BA-grad (dobbeltdiplom). 

Din egen profil 

Med den 3-årige bacheloruddannelse i International erhvervsøkonomi med 
fremmedsprog kan du vælge at søge ud på arbejdsmarkedet eller læse videre. Det kan 
du enten gøre på vores overbygningsuddannelse cand. merc.int. eller på en helt 
anden kandidatoverbygning og skabe din egen profil. 

Hvorfor International erhvervsøkonomi med 
fremmedsprog? 

www.sdu.dk/ief 

https://www.sdu.dk/Uddannelse/Kandidat/Cand_merc_int.aspx
https://www.sdu.dk/Uddannelse/Kandidat.aspx
https://www.sdu.dk/da/ief


Du skal vælge bacheloruddannelsen i International erhvervsøkonomi med 
fremmedsprog fordi du på studiet kan fokusere på arbejdet med fx erhvervsøkonomi, 
internationalisering og eksport, samtidig med at du kombinerer det med en 
kommunikativ vinkel i kraft af undervisningen på tysk og engelsk. 

Uddannelsens faglige kombinationer og grænseoverskridende element er et helt unikt 
blend: Der findes ikke lignende uddannelser – hverken på SDU, i Aarhus, Aalborg, 
Roskilde eller København. 

Derudover er bacheloruddannelsen i International erhvervsøkonomi med 
fremmedsprog ganske enkelt et perfekt match til PIU-elever. Med deres interesse for 
tysk samt store viden inden for merkantile fag, går elevernes kompetencer på bedste vis 
i spænd med alt hvad uddannelsen består af. 

Bacheloruddannelsen i International erhvervsøkonomi med fremmedsprog 

• er en grænseoverskridende uddannelse

• giver dig to officielle uddannelsesbeviser: et dansk og et tysk

• kombinerer erhvervsøkonomi og erhvervssprog

• sammenfletter dansk og tysk kultur

• skaber et bredt spektrum af fremtidsmuligheder på det danske og tyske

arbejdsmarked, samt i mange andre lande

Citater fra tidligere PIU-elever 

”[…]helt sikkert, fordi det passer simpelthen så godt sammen med hvad man 

har lært som PIU elev, i hvert fald for mit vedkommende. Det er en rigtig god 

fortsættelse af PIU opholdet, og det giver god mening at holde fast i det tyske, når 

man har lært det, og kan udvikle det endnu bedre, så man en dag kan få et job 

indenfor en branche med fokus på både sprog og kultur. En forståelse man også får 

igennem uddannelsen. ” – Christina 

”Jeg synes det er et godt studie, og der er en god bro imellem PIU og denne 

uddannelse. Ikke alene med baggrunden som PIU-elev, men også den merkantile 
baggrund, igennem økonomi og marketing, går denne kombination bare så 

godt i spænd med hinanden.” – Mads 

”Studiet har styrket mig i det tyske og har ydermere styrket mine muligheder 

for i fremtiden at arbejde internationalt. Har du lyst til at udfordre dig selv 

inden for alt lige fra sprog, økonomi og kulturforståelse, er det grænseoverskridende 

studie et perfekt match for netop dig derude!”- Stine 



Kontakter: 

Studieservice i Flensborg: 
Sekretær Helle Hede Hansen 
Telefon: +49 461 805 2525 
E-mail: hhh@sdu.dk

Eller 

Sekretær Nicole Beth 
Telefon: +49 461 805 2526 
E-mail: nbe@sdu.dk

Studieleder: 
Søren Wind Eskildsen 
Telefon: 6550 1234 
E-mail: swe@sdu.dk

Faglig vejleder: 
Adam Butter 

E-mail: fvadbut16@student.sdu.dk

mailto:hhh@sdu.dk
mailto:nbe@sdu.dk
mailto:
mailto:studiefl@post.sdu.dk



