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3fsr studerende  ·  leder

Velkommen til en fremsynet 
branche, som rummer spæn-
dende karrieremuligheder med 
direkte adgang til direktionsgan-

gene i dansk erhvervsliv. Velkommen til en 
ambitiøs forening, der konstant arbejder 
for at være et skridt foran sine medlem-
mer. Velkommen til FSR Studerende. 

Vores vision er at have tilbud til studeren-
de, som gør studietiden både nemmere 
og sjovere, og som klæder dig bedst mu- 
ligt på til drømmejobbet bagefter. Som 
studerende står du ofte i et dilemma mel-
lem at bruge tiden på studierne, arbejde 
eller fritid, og der er en risiko for, at den 
dårlige samvittighed bliver følgesvend i 
hverdagen. Det er ikke et godt udgangs- 
punkt for et udbytterigt studieliv, og det 
vil vi gerne hjælpe med at undgå. 

Vi ser det som vores fornemste opgave 
at understøtte et aktivt og udbyggerigt 
studieforløb på en måde, som bringer in-
spiration til dit studieliv, som er vedkom-
mende i din hverdag, og som rummer 
mulighed for at have det sjovt, mens du 
studerer.

Vi arrangerer faglige og festlige events, 
hvor du kan møde de skarpeste eksperter 
fra revisionsbranchen og samtidig etab- 
lere sociale netværk, som er værdifulde 

ikke bare i studietiden, men også bagefter, 
når du skal tilrettelægge din karriere.

Vi stiller mentorer og karrierevejledere 
til rådighed, som giver sparring og gode 
råd til, hvordan du bedst forbereder dig til 
drømmejobbet og finder den rette balan- 
ce mellem arbejde, studier og fritidslivet.

Vi sørger for, at du får gratis adgang til rele-
vant fagligt materiale, så du er godt klædt 
på til at løse opgaver og problemstillinger 
på dit studie eller din arbejdsplads.

Vi samarbejder med de bedste udbydere 
i markedet om at tilbyde eksamenstræ- 
ning til favorable priser, så du klarer dig 
bedre ved eksamen.

Vi arrangerer - i samarbejde med de store 
revisionshuse - workshops, hvor du kan 
få ideer, vejledning og inspiration til din 
hovedopgave, og så præmierer vi med et 
brag af en fest de bedste hovedopgaver 
med Danica Prisen.

Vi skaffer gode rabatter til trendy cafeer 
og tøjbutikker og giver økonomisk spar-
ring til din privatøkonomi. 

Vi giver adgang til FSR -danske revisorers 
lobbyapparat, som bl.a. har været med til 
at bane vejen for, at alle studiesteder til-

byder erhvervskandidat som forsøgsord-
ning, så det er muligt at fastholde den 
succesfulde model med at arbejde i et af 
revisionshusene ved siden af studierne. 

 Vi er optagede af, at du skal stå stærkt 
både i og efter studietiden, og vi arbejder 
hele tiden på at udvikle og udvide palet-
ten af tilbud og fordele til vores medlem-
mer, så det er attraktivt at være medlem 
af FSR Studerende.

Vi glæder os til at byde dig velkommen 
til FSR Studerende. Sammen med vores 
professionelle leverandører og betroede 
samarbejdspartnere vil vi stå på tæer for, 
at du kan få lidt ekstra ud af studietiden. 

Charlotte Jepsen
Adm. direktør

FSR Studerende – første 
trin på karrierestigen



Hos FSR – danske revisorer 
leverer vi viden om revision, 
regnskab og SKAT til mere end 
5000 medlemmer. Denne 

viden kan du som studerende få glæde 
af, og den kan stille dig stærkere i løbet 
af din studietid. Vores medlemmer har 
job i revisionsbranchen eller som CFO, 
økonomichef eller regnskabsansvarlig.

Vores arbejde er bl.a. at skabe netværk for 
økonomi, regnskab, revision og SKAT. Det 
er ligeledes vigtigt for os som forening at 
sikre tilgangen af kvalificeret arbejdskraft 
til revisorbranchen. Det er derfor, at vi har 
skabt FSR Studerende som et talent pool 
af dygtige og dedikerede studerende med 
interesse for økonomi og forretning. 

Som medlem af FSR Studerende hjælper 
vi dig til at stå stærkere fagligt og opbygge 
et stærkt netværk. Vi planlægger arrange-
menter og events, som kan udvide dit net-
værk og klæde dig godt på til at begå dig 
i revisionsbranchen. Vores arrangementer 

har oftest temaerne karriere, økonomi, 
SKAT eller aktuelle emner, som vi mener, 
du kan have gavn af i dit studieforløb.

Uanset om du planlægger en karriere i 
eller uden for revisionsbranchen, er et 
medlemskab hos FSR Studerende en 
rigtig god start. Vi kalder det ”value for 
money”, for med de fordele, som følger 
med, er medlemskabet hurtigt tjent ind.

Studerende på følgende  
uddannelser kan blive medlem 
af FSR Studerende:
- Cand.merc.aud.
- HD 1. og 2. del
- HA
- Revisorelev/-trainee
- Finansbachelor
- Financial controller/ 
 finansøkonom
- Akademiuddannelse i finansiel  
 rådgivning

Bliv medlem af FSR Studerende
Vil du gerne have lidt ekstra ud af studie- 
tiden? Tilmeld dig inden d. 1. oktober og 
få resten af 2018 gratis. Meld dig ind på 
www.fsr.dk/studerende. 

FSR Studerende på de sociale medier
Husk at holde dig opdateret på nyheder,  
arrangementer og kurser på vores Face-
bookfanside, Instagram-profil samt på 
LinkedIn.

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål, er du altid velkommen 
til at kontakte FSR Studerende-ansvarlig 
Amalie Hermansen 

    ahe@fsr.dk 

    33 69 10 96

Som medlem af FSR Studerende bliver du en del af et stærkt netværk med fokus på øko- 
nomi, regnskab, revision og SKAT. Meld dig ind inden d. 1.oktober og få resten af året gratis.

VALUE FOR 
MONEY
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fem fordele der stiller 
dig stærkt i din studietid
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hold dig fagligt  
opdateret 

Du får fri adgang til artikler om 
revision, regnskab og SKAT. Med 
denne adgang vil du have bedre 
muligheder for at løse problem-
stillinger og opgaver på studiet 

eller på din arbejdsplads.

gratis studieonline 
karnov

Om du sidder på læsesalen eller 
derhjemme, får du altid den  

relevante viden inden for  
revision, regnskab, skat og  
erhverv lige ved hånden.

kurser hos aspiri 

Deltag i eksamensforberedende 
kurser hos Aspiri og få 500 kr. i rabat 
pr. kursus. Allerede med ét kursus vil 
dit medlemskab hos FSR Studerende 
være betalt. Du skal læse CMA for at 

kunne modtage rabatten. regnskabs- 
vejledningen 

Som medlem af FSR Studerende 
har du mulighed for at spare 150 
kr., når du køber Regnskabsvej- 
ledningen. Dermed koster den 

kun 100 kr. som medlem.

bliv en del af 
et stærkt netværk

Hos os får du styrket dit netværk 
og din karriere ved at deltage i 
vores faglige arrangementer og 

virksomhedsbesøg. 

Vi sørger for at planlægge 
arrangementer, som er fagligt 
givende, men som også sætter 
et smil på læben og er et sjovt 

afbræk på en travl hverdag.

fsr studerende ·  value for moiney
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Mette Holy  
Jørgensen

uddannelse: 
HD del 1 og del 2,  
cand.merc.aud., SR

jobtitel: 
Partner og statsautoriseret 
revisor hos PwC Odense

særlige arbejdsområder: 
Revision med speciale in-
den for offentlige virksom-
heder og særligt almene 
boligorganisationer, revi-
sion af små og mellemstore 
virksomheder, ansvarlig for 
PwC’s aktiviteter inden for 
offentlige virksomheder i 
Region Syddanmark, samt 
en del af ledergruppen hos 
PwC i Odense.
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Mette har igennem en 
årrække været tilknyttet 
cand.merc.aud.-uddan-
nelsen på Syddansk 

Universitet som ekstern lektor, ligesom 
hun tidligere har været vejleder på CMA 
kandidatafhandlinger. Hun har desuden 
været en del af PwC’s talentprogram 
i 2016 og er i dag en del af Lead The 
Future-kampagnen, som gennem 
forskellige uddannelsesforløb for kvinder 
arbejder på at få flere kvindelige ledere 
i Danmark. Mette deltager, fordi PwC 
gerne vil være med til at inspirere flere 
kvinder til at blive ledere, hvilket der er 
god mulighed for i revisionsbranchen. 

Hvordan fandt du ud af, at du gerne vil 
være revisor?
Jeg har altid godt kunne lide fag med tal 
i skolen, og da jeg kom på handelsskolen 
og bl.a. fik bogføring, vidste jeg, at det 
lige var mig. Jeg havde et enkelt år efter 
HD-uddannelsen, hvor jeg tog på orlov 
til England. Men jeg fandt hurtigt ud af, 
at jeg skulle tilbage til revisionsbranchen, 
for det var det, jeg brændte for. Jeg trives 
med en alsidig hverdag, og som revisor 
er ens hverdag meget uforudsigelig. 
Samtidig er man involveret i mange 
forskellige virksomheder, hvilket gør, at 
dagene ikke er ens. 

Vil du sige, at dit arbejde er blevet en  
del af din identitet?
Ja, for det her arbejde er lidt af en livsstil. 
Inden man bliver statsautoriseret revisor, 
er der et langt uddannelsesforløb, som 
man skal igennem, og det fylder auto- 
matisk meget. Derfor er det en stor fordel, 
hvis man har opbakning fra sin familie  
og omgangskreds. Efter uddannelsen  
skal man opbygge sit eget brand, hvor  
man kommer med i forskellige netværk.  
Her flyder job og fritid ofte sammen,  
og derfor er det at være revisor automa- 
tisk blevet en del af min identitet. Der  
har været private ting, som jeg ikke har  
kunnet deltage i. Når man skal til revisor- 

Mette Holy Jørgensen blev sidste år partner hos PwC i Odense, hvor hun har 
arbejdet de sidste 8 år. I dag er hendes primære arbejdsområde almene bolig-
organisationer, og hun er desuden ansvarlig for aktiviteterne over for offentlige 
kunder i Region Syddanmark.

Vælg din  
uddannelse 
med hjertet

fsr studerende  ·  vælg din uddannelse med hjertet
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eksamen, kræver det naturligvis en ind- 
sats i forhold til at være forberedt til 
eksamen, hvorfor der vil opstå situatio- 
ner, hvor man er nødt til at sige nej til at 
deltage i private begivenheder. Men det 
er et spørgsmål om prioritering og at få 
planlagt sin hverdag ordentligt. For mig er 
det kommet helt naturligt, og jeg er glad 
for de valg, som jeg har taget, og føler 
ikke i dag, at jeg er gået glip af noget.

Har du haft en mentor tilknyttet?
Når man er ansat hos PwC, får man tildelt 
en counsellor, som har ansvaret for, at 
man trives i hverdagen, og at man får de 
rigtige opgaver. Men counselloren fun-
gerer også som en sparringspartner, der 
er ansvarlig for, at man udvikler sig. Hos 
os har vi desuden forskellige udviklings-
forløb, efter man bliver statsautoriseret 
revisor, hvor jeg har haft forskellige men-
torer tilknyttet. Det kan jeg kun anbefale 
andre, da det er en god måde at udvikle 
sig på. Dette gælder især, hvis man kan få 
en mentor, der ikke er en del af ens hver- 
dag, og som kan stille de kritiske spørgs- 
mål. Det vil føre til udvikling og indsigt i 
sig selv. For mig har mentorerne været 
fuldstændig altafgørende, fordi det har 
været med til at skubbe på. Udfordringen, 
når man er nyuddannet statsautoriseret 
revisor, og hele paletten ligger klar, er at 
vælge, i hvilken retning man gerne vil gå, 
og hvilke fravalg man skal tage. Her er 
mentoren god til at hjælpe med at vælge 
retning, som gør, at man udvikler sig. 
Derfor har mentorerne haft stor betyd-
ning for mig, og jeg ville ikke have været 
det foruden.

Hvordan er det at være kvinde i en 
mandsdomineret branche?
Jeg har ikke noget problem med at være 
kvinde i den her branche. Der kan være 
nogle, som har en stereotyp opfattelse 
af, hvad en revisor er, men det er vi ved 
at få blødt op ved at være os selv og vise, 
at vi er meget og andet end det, man 
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typisk forbinder med en revisor. Kvinder 
har meget at byde på, og det handler 
om at have ambitioner og tro på, at det 
kan lade sig gøre. Hos PwC i Odense har 
vi de seneste 5-6 år haft en kvindelig 
leder af kontoret. Hun har banet vejen 
og vist, at det godt kan lade sig gøre at 
være kvindelig statsautoriseret revisor og 
partner i branchen. Hun ser ofte tingene 
på en lidt anden måde og har et nyt syn 
på medarbejderne og på, hvordan man 
går til tingene, der er meget inspirerende.

Hvorfor tror du, at der er så få partnere 
og ledere generelt, som er kvinder?
Den største hæmsko er, at vi tror for lidt 
på os selv. Vi har en tendens til at tænke, 
at mændene er bedre end os, til trods 
for at vi får høje uddannelser og klarer os 
godt. Her er det vigtigt med en mentor, 
som kan skubbe på og forsikre, at vi er 
gode nok til det, vi laver. 

Derudover er der problematikken om- 
kring hjemmet, hvor mange skal forbin- 
de det at være karrierekvinde med det at 
være mor. Her handler det om prioriter-
ing og sætte nogle grænser for sig selv. 
Jeg er selv blevet en del af Lead The 
Future-kampagnen, hvor vi arbejder på 
at få flere kvindelige ledere i Danmark. 
Det er meget inspirerende, hvordan en 
sådan kampagne kan skabe dialog, ikke 
kun inden for revision, men også i andre 
brancher. Derfor håber jeg som revisor, 
at kampagnen kan inspirere de dygtige 
unge mennesker til at vælge revisions-
branchen. 

Man tror, at en revisor kun er tørre tal og 
regnskaber, men det er mindst lige så 
meget at kommunikere med virksom-
heden, ledelsen og bestyrelsen for at 
forstå virksomheden og tilbyde den mest 
optimale service. Når man får mere ansvar 
i revisionsvirksomheden, handler det 
også om at få personaleansvar, og derfor 
er min egen hverdag ikke længere kun tal.  

Hvordan tror du, at digitaliseringen vil 
påvirke revisorens arbejde?
Digitaliseringen kommer til at påvirke 
i stor grad, og det gør den allerede. 
Vi vil opleve, at systemerne vil gøre 
meget af det arbejde, som vi gør i dag. 
Derfor skal vi som revisorer udvikle os 
til at analysere og se sammenhænge 
i data, og vi skal arbejde på, hvordan 
vi kommer videre med vores viden. 
Vi skal se fremad i stedet for at kigge 
tilbage, som vi gør i nogle tilfælde, hvor 
vi kigger tilbage på året, der er gået. Vi 
skal bruge den viden, vi har fra data, til at 
bidrage til virksomhedernes udvikling. 
Hertil skal vi bruge de mange værktøjer, 
som allerede eksisterer, og som bliver 
udviklet hele tiden. Jeg forestiller mig, at 
revisions- og regnskabsydelser i stigende 

grad bliver digitaliseret og automatiseret, 
hvor revisor i stigende grad vil fungere 
som rådgivere, der er med til at udvikle 
virksomheden. Allerede nu kan vi mærke 
digitaliseringen, da vi højere grad end tid-
ligere bruger dataanalyse, og revisions- 
og regnskabsydelser vil i fremtiden blive 
endnu mere dataprægede. 

Hvor ser du revisorerne skabe værdi i  
fremtiden?
Vi får viden fra den revision, som vi laver, 
og denne viden kan vi tage med ud 
til virksomhederne for sammen med 
kunden at udvikle dem. Vi skal se fremad 
hos virksomheden. Typisk er der noget, 
som kan skrues på hos virksomheden, og 
det er ikke sikkert, at virksomheden selv 
ser det, da vi har andre briller på end dem. 

Hvad er dit bedste råd til de studerende?
Vælg din uddannelse med hjertet. 
Man kommer til at bruge meget tid på 
uddannelsen, og det vil være noget, som 
man skal beskæftige sig med bagefter, 
hvorfor det er vigtigt, at man vælger den 
uddannelse, som man virkelig har lyst til. 
Dermed vil man også blive mere moti-
veret og vil trives bedre med sit valg.

9fsr studerende  ·  vælg din uddannelse med hjertet

“Mentorerne har haft 
stor betydning for mig, 
og jeg ville ikke have 
været det foruden”.

I efteråret 2018 vil FSR Studerende afholde et 
gå-hjem-møde i samarbejde med Mette Holy 
Jørgensen, hvor du får mulighed for at høre om 
Mettes overvejelser om sine karrierevalg samt 
stille spørgsmål til karrieremulighederne inden 
for revisionsbranchen. 

Mødet vil blive annonceret på FSR Studerendes 
hjemmeside www.fsr.dk/studerende samt på FSR 
Studerendes sociale medier i løbet af efteråret.
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FSR – danske revisorer  
deltager med et sponsorat 

og en stand, hvor der vil 
være mulighed for at date 

statsautoriserede revisorer 
og få gode råd. 



fsr studerende  ·  cbs entrepreneurial day 2018 11

Hos FSR – danske revisorer støtter vi er- 
hvervslivet og iværksætteri. Derfor har vi  
igen i år valgt at tage del i CBS Entrepre-
neurial Day. Siden 2015 har CBS Entrepre- 
neurial Day bragt mere end 10.000 iværk- 
sætter-genier sammen for at dele erfarin- 
ger, netværk og inspiration og demon- 
strere iværksættermiljøet i Norden.

CBS Entrepreneurial Day er det største 
event for entreprenører i Danmark, og 
 til september vil der samles 4000 stude- 
rende, entreprenører, forskere, fagfolk, 
investorer, talere og ligesindede for at 
dele den seneste forskning og de nyeste 
trends inden for entreprenørskab.

Indstillingen er klar: Entreprenant viden 
skal være gratis og tilgængelig for alle. 
Derfor vil der være gratis deltagelse, 
og eventet vil være åbent for alle med 
interesse i iværksætteri.

CBS Entrepreneurial Day afholdes af  
Copenhagen Business School’s universi- 
tetsinkubator, Copenhagen School of 
Entrepreneurship (CSE), med støtte fra 
loyale partnere og sponsorer.

FSR – danske revisorer deltager med et 
sponsorat og en stand, hvor der vil være 
mulighed for at date statsautoriserede 

revisorer og få gode råd. Her fortæller 
adm. direktør hos FSR – danske revisorer, 
Charlotte Jepsen, hvorfor foreningen 
endnu engang støtter op om dagen.

Hvorfor deltager FSR – danske revisorer  
i CBS Entrepreneurial Day igen i år?
Som repræsentant for revisionsbranchen 
har vi et stort engagement i erhvervslivet  
og iværksætteri. Iværksætteri er afgøren- 
de for Danmarks fremtid, fordi det ska-
ber dynamik og fornyelse. Nye virksom- 
heder udfordrer de eksisterende, hvilket 
skaber udvikling og konkurrence.  De  
nye virksomheder er ofte disruptive og 
inkorporerer den nye teknologi i virk- 
somheden på en ny måde, fordi de ikke 
er bundet af en bestemt forretnings- 
model med en fasttømret måde at 
tænke på. Revisorbranchen har en stor 
indsigt i strategi og forretningsøkonomi. 
Den viden vil vi gerne dele med de 
mange iværksættere, så de kan fokusere 
på at videreudvikle deres gode ideer og 
koncepter. 

Hvordan vil FSR – danske revisorer del- 
tage i CBS Entrepreneurial Day 2018?
Vi har stor indsigt i forretningsforståelse 
og i branchen generelt, og denne indsigt 
ønsker vi at dele. Derfor kan du finde os 
på dagen ved vores stand, hvor der vil 

være mulighed for at date en statsau-
toriseret revisor og få gode råd med på 
vejen til din nystartede virksomhed. 

Hvad glæder jeg mig til?
CBS Entrepreneurial Day er et fantastisk 
sted med et uforudsigeligt og dynamisk 
miljø, hvor entusiastiske personer, som 
man kan lade sig inspirere af, lægger 
vejen forbi. Det er en dag, som ligger 
meget langt fra min egen hverdag, og 
derfor er det meget opløftende og ener-
gigivende at tage del i dagen og mærke 
gejsten for iværksætteri.

Tid og sted
Torsdag d. 27. september 2018,  
kl. 10.00-17.00
Copenhagen Business  School,  
Solbjerg Plads 3,   
2000 Frederiksberg

Læs mere på
facebook@entrepreneurialday
Twitter: #entrepreneurialday
www.entrepreneurialday.com

Udforsk fremtiden for studententreprenørskab i Norden

CBS ENTREPRENEURIAL 
DAY 2018

FSR – danske revisorer 
er igen hovedsponsor på 
CBS Entrepreneurial Day



7 gode råd 
til at komme 
gennem 
AUD-studiet

Prioritér introugen og det 
første AUD-arrangement

Det vigtigste sociale arrangement er introugen, fordi 
det er her, man får nye bekendtskaber og skaber ved-
varende relationer. 

De personer, som 
jeg selv lærte at 
kende den første 
måned, har jeg 
holdt ved lige 
siden – også efter 
studiet. Derfor er 
det en god idé at 
rydde kalender-
en til de første 
arrangementer.

Vær social aktiv på  
studiet  

Med et fuldtidsstudie og et arbej- 
de kan kalenderen hurtigt blive 

fyldt op, og det kan derfor være 
svært at finde tid til de sociale 
arrangementer på studiet. 

Dog vil dem, der engagerer sig 
socialt på studiet, være i lavere risiko 

for at droppe ud, og samtidig ønsker de fleste arbejds- 
givere i dag, at man har personlige referencer. Derfor vil 
socialt engagement både være til gavn for studie og 
karriere, og det vil give en mindeværdig studietid 
efterfølgende. 

Både AUD-udvalget og FSR – danske revisorer afholder løben- 
de arrangementer i løbet af et studieår, hvorfor der er rig mulig- 
hed for at møde de medstuderende og skabe et netværk.

Afklar work-study-life 
balance 

Overvej hvad dit mål er 
med studiet, og hvor 
meget tid du vil bruge 
på det. Find en balance 
mellem arbejde, studie 
og fritid, så du ikke sætter 
dit liv på pause. Man 
præsterer bedst, når man 
ikke har dårlig samvittighed over ikke at se sine venner eller 
ikke får trænet. Læg en plan for, hvordan du udnytter din tid 
mest effektivt. 

Personligt fandt jeg hurtigt ud af, at fuldtidsstudie og 
fuldtidsarbejde samtidigt krævede, at jeg planlagde min 
tid og gik på kompromis med mine forventninger. Derfor 
satte jeg mine forventninger til karakteren 7 og lagde min 
arbejdsbyrde på studiet derefter.
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Janick Klose er bestyrelsesmedlem 
hos FSR – danske revisorer, hvor han er 
repræsentant for de studerende. Han er ud-
dannet cand.merc.aud. og arbejder i dag som 
senior consultant hos Deloitte. Han giver her 
7 gode råd til, hvordan man bedst kommer 
gennem AUD-studiet:
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Brug de faciliteter,  
som du har til rådighed

Her menes ikke blot studiepladserne på universitetet. Læs 
der, hvor du kan koncentrere dig bedst og ikke bliver let 
distraheret. Det kan både være studiepladser på univer-
sitetet, på kontoret på dit arbejde, universitetsbiblioteket 
eller offentlige biblioteker. 

Som medlem af FSR Studerende får du desuden en række 
fordele, som kan hjælpe under studiet. F.eks. kan du få 

rabat på manuduktionskurser, der 
kan være et brugbart redskab til at 

opnå en bred forståelse for faget. 
Et enkelt kursus vil ikke kunne 

hæve karakteren fra 00 til 12, 
men det giver mulighed 
for at komme på et højere 
niveau eller finpudse frem 

mod eksamen. 

Lav en plan og afvig  
fra den

Winston Churchill sagde engang: ”Plans are of little impor-
tance, but planning is essential”. 

Verden forandrer  
sig omkring dig,  
så når du har  
lavet din plan, og  
noget ændrer sig,  
så erkend det og lav  
en ny plan. Mange  
studerende kender  
til at komme bagud  
med læsningen allerede i den første uge. Hvis dette  
sker, så fokusér på forelæsningerne og emnerne for den  
pågældende uge, for det vil du få mest ud af. Indhent i  
stedet det forsømte senere, hvis du har tid til det.

Vær fagligt aktiv 

Som cand.merc.aud.-stude- 
rende har du mulighed for  
at se forelæsningerne til de  
obligatoriske fag online. Jeg  
vil anbefale at bruge dette,  
men at bruge det rigtigt. For  
mig var det bestemt ikke en erstatning for forelæsninger- 
ne, da fremmøde og deltagelse i undervisningen gav det 
største udbytte. Jeg brugte det dog op til eksamen som 
redskab til at læse op. 

Derudover har AUD-udvalget og FSR – danske revisorer 
løbende arrangementer, hvor man har mulighed for 
at møde personer fra de store revisionshuse og få en 
større forståelse for revision og regnskab. Investér tid 
i disse arrangementer, som vil udvide jeres netværk og 
styrke jeres kompetencer i fremtidige jobsituationer.

Bliv en del af AUD-udvalget 
eller støt op omkring det 

Både AUD-udvalget og FSR – danske revisorer bruger en 
del ressourcer på arrangementer med både social og faglig 
karakter. Prioritér disse arrangementer, da det giver god 
mulighed for at opbygge et netværk, der vil kunne bru-
ges videre i karrieren. Arrangementerne bliver så gode 
som de input og feedback, som du giver tilbage, da det er 
dig, de bliver arrangeret for. 

Så har du tid og lyst, vil jeg opfordre til at søge ind i AUD- 
udvalget eller komme med gode ideer til dem. Samtidig vil 
jeg opfordre til at melde 
dig ind i FSR – danske 
revisorer, da du som 
studerende vil få flere 
fordele, som vil komme 
dig til gode på studiet og 
i din videre karriere.
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FSR – danske revisorer samarbejder 
med Aspiri om billig og effektiv ek-
samenstræning. Her fortæller adm. 
direktør hos Aspiri Stephan van Rens- 
burg om, hvorfor man som cand.merc. 
aud.-studerende med fordel kan an-
vende deres kurser.

Hvem er Aspiri?
Hos Aspiri kan vi tilbyde tre ting; vores 
fysiske eksamenskurser, kompendier og 
online undervisning på AspiriPlay.dk, hvor 
de fysiske eksamenskurser og kompen- 
dier er de mest anvendte. Sidste sæson  
2017/18 benyttede lige over 30 tusinde 
kursister vores kurser alene i Danmark,  
 

hvilket gør Aspiri til Danmarks andet største  
”universitet” sammenlignet med antallet 
af studerende på landets universiteter: 

1:  KU, 38.481 kursister 
2:  Aspiri: 30.651 kursister
3:  SDU: 29.674 kursister. 

Det er første gang, at vi ligger nr. 2, hvilket 
bl.a. skyldes en stigning i antallet af kur-
sister hos Aspiri.

Hvad er tanken bag Aspiri?
Tanken bag Aspiri er at hjælpe de stude- 
rende med at klare sig bedre til eksamen 
og derved optimere deres karrieremulig- 
heder gennem et forbedret eksamens-
bevis, da det er en unik måde at kunne 
differentiere sig på fra sine medstuderen-
de, når drømmejobbet skal landes. 

Hvorfor skal cand.merc.aud.-studerende 
bruge Aspiri?
Som CMA-studerende har man ofte 
ekstra travlt sammenlignet med andre 
kandidatstuderende, da mange arbejder 
mere eller mindre fuldtid ved siden af 
studiet. Det betyder, at de studerendes 
tid er meget værd. Ved at tage et kursus 
hen over en weekend, hvor en af de bed-
ste undervisere inden for sit felt præsen-
terer det eksamensrelevante på den mest 
effektive måde, sparer den studerende 
tid, som ellers skulle have været brugt 
på selv at finde hoved og hale i et ofte 
meget omfangsrigt pensum på CMA.

Hvad vil man som studerende få ud af  
et kursus hos Aspiri?
Udbyttet af et kursus er helt konkret to 
ting, nemlig overblik og opgaveløsnings-
rutine. Til kurset får man et overblik over, 
hvilke opgavetyper der kan komme til 
eksamen. Desuden viser underviseren 
ved gennemgang og brug af ”opskrifter”, 
hvordan hver opgavetype skal løses, 
samt hvad der skal til for henholdsvis at 
bestå og få en god karakter.

Hvad er dit bedste råd til de studerende?
Mit bedste råd er at investere i læring, da 
det er den bedste investering, som man 
nogensinde kommer til at foretage med 
et afkast, der vil materialisere sig både 
i form af en højere livstidsløn og bedre 
livskvalitet i form af bedre jobmulighed-
er. Vi bruger en stor del af vores liv på 
jobbet, og derfor er det ærgerligt, hvis 
man ender med at varetage middeljobs 
igennem hele ens karriere, hvis man 
havde potentialet til  
at ligge i toppen.

Stephan van  
Rensburg 
adm.  
direktør,  
Aspiri

Billig og effektiv  
eksamenstræning 
med ASPIRI

FORDELAGTIGE 
RABATTER 

Som medlem af FSR – danske 
revisorer får du 500 kr. i rabat pr. 
eksamensforberedende kursus 
hos Aspiri. 

Du opnår rabatten ved at  
kontakte Gitte Jensen på  
gje@fsr.dk, hvorefter du vil få 
tilsendt en rabatkode. 

Læs mere på www.aspiri.dk.  



Meld dig ind inden d. 1. oktober 2018 og få resten af 
2018 gratis. Tilmeld dig på www.fsr.dk/studerende eller ved 
at udfylde nedenstående blanket. 

Fornavn

Mail Telefon

Efternavn

Gratis adgang  
til StudieOnline  
Karnov skat &  
regnskab

FSR Studerende giver dig adgang til stor faglig viden, arrangementer, et unikt fagligt netværk og gode rabatordninger. FSR - danske revisorer arbejder bl.a. 
for at skabe netværk for revisorfaget og sikre tilgangen af kvalificeret arbejdskraft. Og som medlem af FSR Studerende hjælper vi dig til at stå stærkere 
fagligt og opbygge et stærkt netværk. 

Et medlemsskab koster  årligt 450 kr. ekskl. moms.

Som medlem af FSR Studerende får du gratis adgang til den online platform 
StudieOnline Karnov Skat & Regnskab (værdi 30.000 kr.).

Når du sidder på læsesalen eller der- 
hjemme og forbereder dig til eksamen, 
hjælper StudieOnline dig igennem de 
svære emner. Slå hurtigt op i bl.a. skat-
telovene og bliv godt klædt på til ek-
samen. Med produktet har du adgang 
til modulerne Skat, Moms, Revision, 
Regnskab og Erhverv. 

Du får adgang til de samme funktioner, 
som de professionelle bruger. Det hele 
vil kun være et klik væk, så snart du har 
modtaget koden, som bliver tilsendt 
med posten, når du melder dig ind i FSR 
Studerende. 

Al indhold til StudieOnline Karnov Skat 
& Regnskabs enkelte moduler er nøje 

udvalgt, bearbejdet og kommenteret af 
landets førende eksperter på området. 
Platformen bliver opdateret dagligt.

Du kan læse mere om Studie- 
Online Karnov Skat og Regnskab 
på www.fsr.dk/studerende.
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Are you a 
natural-born 
solver?
Har du flair for tal og mod på at løse 
komplekse problemstillinger?

EY søger revisortrainees til opstart 
i august 2019 på et af vores 17 
kontorer i Danmark.

Kickstart din karriere inden for 
revision, regnskab og rådgivning.

Læs mere om EY og uddannelsen på ey.com/dk/revisortrainee
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Går du og overvejer, hvilken vej du skal 
gå karrieremæssigt, men er lidt usikker på 
ruten? Eller er du i tvivl om, hvordan du 
skal positionere dig over for din nuværen-
de eller fremtidige arbejdsgiver? Så kan en 
mentor hjælpe dig godt på vej.

Dette er en unik mulighed for at sparre 
med frivillige mentorer fra landets revi-
sionshuse. En mentorrelation er et forhold 
med fokus på personlig udvikling, læring 
og networking.

Forløbet strækker sig over 6-8 møder af 
ca. 1,5 times varighed, fordelt over 8-12 
måneder. Alle forløb begynder med et 

afklaringsmøde, hvor du og din mentor 
taler om forventningerne til det fælles 
forløb, aftaler mødetidspunkter og, vig-
tigst af alt, vurderer, om der er god kemi 
og samme forudsætninger for succes. 

Gå-hjem-møde
I foråret 2019 vil vi afholde et gå-hjem-møde  
hos FSR – danske revisorer, hvor du får mu- 
lighed for at få gode råd fra én af de tilknyt- 
tede mentorer og tilmelde dig ordningen.  
Mødet vil blive annonceret på FSR Studeren- 
des hjemmeside www.fsr.dk/studerende 
samt på FSR Studerendes sociale medier 
i løbet af efteråret. Der vil blive afholdt 
møder både øst og vest for Storebælt.

– få sparring med en erfaren revisor

MENTORORDNING

TILMELD DIG  
MENTORORDNINGEN

Er du medlem af FSR Studerende 
og i gang med et relevant studie 
eller studiejob, kan du blive en del 
af FSR’s mentorordning. 

For at få tildelt en mentor skal du 
udfylde skemaet på vores hjem-
meside www.fsr.dk/studerende, 
som skal sendes til FSR Studeren-
de-ansvarlig Amalie Hermansen.


