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Første skridt på vejen 
til en spændende og 
cool karriere
Velkommen til FSR Studerende. Velkom-
men til en ambitiøs forening, der konstant 
arbejder for at give dig fordele og hjælpe dig 
godt gennem studietiden. Velkommen til 
en moderne og cool branche, som står på 
skuldrene af ny teknologi og digitalisering, 
og hvor du kan komme til at arbejde inden 
for mange spændende felter, lige fra de 
klassiske discipliner som regnskab og revi-
sion til måling og rapportering af klima- og 
miljøudfordringer og håndtering af data- og 
cybersikkerhed.

Som studerende befinder du dig i et vade- 
sted, hvor du skal fokusere på studierne 
samtidig med, at du begynder at tage de 
første skridt op ad karrierestigen. Når det så 
også gerne skal være lidt sjovt indimellem, 
er der en risiko for, at den dårlige samvittig- 
hed bliver følgesvend en gang imellem i 
hverdagen. Det er ikke et godt udgangs- 
punkt for et aktivt og udbytterigt studieliv, 
og det vil vi gerne hjælpe dig med at undgå.

For det er netop i studietiden, at du har 
mulighed for at komme ud at rejse og være 
med på projekter, som giver dig værdifuld 
erfaring, udvikler dig og gør dig til et helt 
menneske. Og hele mennesker med erfa- 
ring i bagagen, som har prøvet andet end at 
sidde på skolebænken, og som har kritisk 
sans og dømmekraft – det er, hvad der er 
brug for på et fremtidigt arbejdsmarked, 
hvor mange af de klassiske faglige opgaver 
bliver automatiserede og digitaliserede. 

Naturligvis skal de faglige kvalifikationer være 
på plads. De er forudsætningen for at kunne 
vurdere en problemstilling og træffe beslut-
ninger. Fagligheden kan bare ikke stå alene. 
Vi ser det som vores fornemste opgave at 
støtte din faglige udvikling med workshops 
og events, hvor du kan møde de skarpeste 
eksperter fra revisorbranchen og samtidig 
etablere sociale netværk, som er værdifulde 
ikke bare i studietiden, men også bagefter, når 
du skal tilrettelægge din videre karriere. 

I det forgangne år har vi bl.a. haft en herlig 
aften under VM håndbold hos et af vores 
medlemsfirmaer, hvor vi samtidig med, at vi 
så en af de afgørende kampe, mødte nogle 
af koryfæerne i dansk håndbold, som kunne 
fortælle om strabadserne og de økonomi-
ske vanskeligheder ved at få god økonomi i 
professionel håndbold. Vi forsøger at koble 
det faglige med det fornøjelige og festlige – 
det skal være sjovt at være studerende.

Som studerende får du også glæde af for- 
eningens lobbyapparat, som bl.a. har været 

med til at bane vejen for, at alle studiesteder  
tilbyder erhvervskandidat, som gør det 
muligt at fastholde den succesfulde ordning 
med at arbejde i et af revisionshusene ved 
siden af studierne. Vores erfaring er, at veksel-
virkningen mellem bøgerne og det teoretiske 
på den ene side og det praktiske arbejde og 
kunderne på den anden side er med til at 
give et større udbytte af studietiden.

Vi er optagede af, at du skal stå stærkt både 
i og efterstudietiden. Vi stiller mentorer og 
karriererådgivere til rådighed. Vi sørger for, 
at du kan få gratis adgang til relevant fagligt 
materiale. Vi skaffer nogle gode rabatter til 
trendy cafeer og tøjbutikker. Og vi sørger for, 
at du kan få den bedste eksamenstræning til 
favorable priser. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen i  
FSR Studerende. Sammen med vores  
professionelle leverandører  
og betroede samarbejds- 
partnere vil vi stå på  
tæer for,  at du kan  
få det bedste ud af  
studietiden.

Charlotte Jepsen,
Adm. direktør

 
Velkommen til en  

ambitiøs forening,  
der konstant arbejder  
for at give dig fordele  

og hjælpe dig godt  
gennem studietiden.



04

Bliv medlem af 
FSR Studerende

FSR – danske revisorer er revisorbranchens 
forening, der leverer den seneste viden om 
revision, regnskab, SKAT, CSR samt data- og cy-
bersikkerhed til mere end 5.000 medlemmer. 

Vores arbejde er bl.a. at skabe et netværk for 
økonomi, regnskab, revision, SKAT, CSR samt 
data- og cybersikkerhed. Det er ligeledes 
vigtigt for os som forening at sikre ambitiøse 
og dygtige medarbejdere til revisorbranchen. 
Det er derfor, at vi har skabt FSR Studerende 
som et talent pool af dygtige og dedikerede 
studerende med interesse for økonomi, 
bæredygtighed og forretning.

Som medlem af FSR Studerende hjælper vi 
dig til at stå stærkere fagligt og opbygge et 
større netværk. Du får fingeren på pulsen 
og modtager de seneste opdateringer om 
branchen og dit fagområde, som stiller 
dig stærkere i din studietid. Vi planlægger 
desuden arrangementer og events, som kan 
udvide dit netværk og klæde dig godt på 
til at begå dig både i og uden for revisions-
branchen. Vores arrangementer har oftest te-
maerne karriere, økonomi, SKAT eller aktuelle 
emner, som vi mener, du kan have gavn af i 
dit studieforløb.

Medlemstyper af FSR Studerende
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 finansie rådgivning.

Bliv medlem af FSR Studerende
Vil du gerne have lidt ekstra ud af studietid-
en? Tilmeld dig inden d. 1. oktober og få rest-
en af 2019 gratis på www.fsr.dk/studerende.

FSR Studerende på de sociale medier
Husk at holde dig opdateret på nyheder, 
arrangementer og kurser på vores Facebook-
side, Instagramprofil samt på foreningens 
LinkedIn.

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål, er du altid velkommen  
til at kontakte FSR Studerende-ansvarlig 
assistent Julie Rich på mail jri@fsr.dk. 

Hvad siger medlemmerne om FSR  
Studerendes medlemsfordele?
“Revisor Cocktail var et utrolig inspirerende 
arrangement med en spændende debat 
i hyggelige omgivelser. Det var en dejlig 
afslappet måde at være sammen med mine 
medstuderende på, hvor vi også fik smagt 
på lækre cocktails”.

“Karnov er en hjemmeside, som jeg bruger 
ret meget, så det er fedt, at StudieOnline 
Karnov giver mig mulighed for også at bruge 
det hjemmefra”.

“Jeg er altid opdateret på, hvad der sker i 
revisionsbranchen gennem FSR’s nyheds-
brev. Jeg kan desuden bruge det i undervis-
ningen, hvor vi også ofte inddrager aktuelle 
problemstillinger”.

“Et ASPIRI-kursus gav et rigtig godt overblik 
over pensum, og jeg var ikke nervøs for, 
at der var noget, som jeg ikke vidste til 
eksamen. Så det gav en utrolig ro”.  •
 

Som medlem af FSR Studerende bliver du en del af et stærkt netværk med fokus på økonomi, 
regnskab, revision, SKAT, CSR samt data- og cypersikkerhed. Du får faglige nyheder, gratis 
adgang til StudieOnline Karnov og rabat på ASPIRI-kurser. Meld dig ind inden d. 1. oktober 
2019 og få resten af året gratis.

Revisor Cocktail på Brønnum, 2018
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382
faglige nyheder i 2018:

Du får fri adgang til artikler om 
revision, regnskab, SKAT, CSR 
samt data- og cybersikkerhed. 
Med denne adgang vil du have 

bedre muligheder for at løse 
problemstillinger og opgaver på 
studiet eller på din arbejdsplads.

1.000
kr. sparet for StudieOnline  

Karnov: Med et medlemskab 
hos FSR Studerende får du gratis 

adgang til StudieOnline  
Karnov, som har en værdi 

af 1.000 kr. Om du sidder på 
læsesalen eller derhjemme, får 

du altid den relevante viden 
inden for revision, regnskab, skat 

og erhverv lige ved hånden.

500
kr. i rabat hos ASPIRI:  

Du får rabat pr. manuduktions- 
kursus hos ASPIRI som medlem 
af foreningen, og derfor vil dit 

medlemskab hos FSR Studeren-
de allerede være betalt med ét 

kursus. Du skal læse CMA for at 
kunne modtage rabatten.

27
spændende oplæg:

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

arrangementer. Sidste studieår 
havde vi 27 spændende oplæg til 
vores arrangementer, som både 
er fagligt givende, og som sætter 

et smil på læben og er et sjovt 
afbræk på en travl hverdag.

Medlemsfordele der stiller dig stærkt i din studietid:



Morten Weinreich 
Larsen: 

”At være  
revisor er en  

investering i sig selv. 
Dynamikken i  

arbejdet motiverer 
mig til at fortsætte”
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For senior manager Morten Weinreich Lars-
en har det ikke altid ligget i kortene, at han 
skulle være revisor. Efter gymnasiet vaklede 
han imellem et liv som selvstændig og et 
job som journalist, og han valgte derfor at 
søge ind på RUC, hvor iværksætterdrøm-
men begyndte at spire. Efter tre år på RUC 
skiftede han til CBS og cand.merc.hrm. for at 
blive klogere på ledelse og kommunikation, 
men undervejs i et studiejob hos EY’s per-
sonaleafdeling blev interessen for revision 
pludselig vakt:

”Jeg stod for interne kurser, hvor jeg var ude 
til revisortraineeoplæg hos de seks største 
huse, og der fandt jeg under vejs ud af, at 
en revisoruddannelse var lige noget for mig. 
Dels kunne man få løn under uddannelsen, 
og dels kunne jeg få lov til at videreuddanne 
mig inden for tal, som jeg manglede. Egent- 
lig var det stadig iværksætterdrømmen, der  
drev mig, men der var så mange fede mulig- 
heder for intern uddannelse, og der var et  
utrolig inspirerende læringsmiljø. Man kunne 
få lov til at blive udstationeret, og det trak 
virkelig i mig. Jeg troede egentlig, at jeg 

skulle nøjes med revision i de to år under 
cand.merc.aud.’en, men jeg endte med at 
blive hængende, fordi jeg lærte så meget 
hele tiden. Der var hvert år nye udfordringer, 
hvor jeg bl.a. har arbejdet i Shanghai i tre 
måneder, som på mange måder var en fan-
tastisk oplevelse. Så jeg parkerede iværksæt-
terdrømmen, og så har det ene år taget det 
andet”, fortæller Morten.

Et dynamisk arbejde
I dag er iværksætterdrømmen derfor skiftet 
ud med et drømmejob inden for revision, 
hvor Morten både arbejder hos kunder 
og har ledelsesansvar internt i en arbejds-
gruppe. Dynamikken i jobbet tiltaler ham, og 
hvor klichéagtigt det end lyder, er der ikke én 
dag, der ligner de andre:

”Der er selvfølgelig frustrerende og hårde 
dage, men dynamikken i arbejdet passer 

mig rigtig godt. Vi har et sindssygt godt sam-
menhold i afdelingen også, fordi der er rigtig 
mange unge mennesker, som skaber et fedt 
arbejdsmiljø. Vi arbejder sammen hver dag i 
teams, og derfor kommer man ret tæt på hin- 
anden. Det skaber en fed arbejdskultur, og 
jeg sætter enormt stor pris på mine kolleger, 
som også langt hen ad vejen har været min 
motivation for at blive i branchen. Desuden 
får man opbygget mange gode kunderela-
tioner gennem årene, fordi man kommer 
lidt bag om kunden og følger med i deres 
udvikling. Endelig er der den evige udvikling 
af mig selv, for man står aldrig stille i det her 
arbejde. Det er et lærende miljø i en lærende 
branche, og jeg motiveres af, at man ikke 
sidder med de samme opgaver hver dag”, 
siger Morten.

Fokus på revisors rolle i undervisningen
Som revisor er det vigtigt at sikre tilliden 
mellem regnskabsaflæggeren og regnskabs- 
læseren, og det er derfor afgørende, at revi- 
soren kender sin rolle og ved, hvorfor der 
er revision. Det var der stor fokus på under 
uddannelsen, og derfor blev det også hurtigt 
klart for Morten, hvad revisorens rolle var: 

”Tillid er et mere abstrakt begreb, end 
regnskabsstandarderne ofte vil være, og 
det kan derfor være svært at forklare, hvad 
tillid er. Men jeg synes, at der blev brugt 
meget krudt på studiet på at forklare, hvad 
revisorens rolle var, og hvor vigtigt det er at 
være skepsis over for mistænkelige forhold, 
så tilliden bevares. Som branche er det 
vigtigt, at vi opretholder tilliden, for det er 
det, vi lever af, og derfor er det vigtigt at lære 

Vi arbejder sammen hver 
dag i teams, og derfor  

kommer man ret tæt på  
hinanden. Det skaber en 
fed arbejdskultur, og jeg 

sætter enormt stor pris på 
mine kolleger, som også 
langt hen ad vejen har 

været min motivation for 
at blive i branchen. 

En voksende iværksætterdrøm var længe styrende for Morten Weinreich Larsens uddannelses-
valg og faglige interesse, men et studiejob hos EY’s personaleafdeling ændrede hans  
karrieretrack. I dag er han på sit 12. år hos revisionshuset – nu som senior manager og  
statsautoriseret revisor. 

Uddannelse: HA, cand.merc.hrm.,  
cand.merc.aud., SR

Jobtitel: Senior manager og stats- 
autoriseret revisor hos EY

Arbejdsområde: Er ikke branche- 
specialiseret, men arbejder en del 
inden for transportområdet
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allerede under uddannelsen. Generelt havde 
vi nogle virkelig dygtige undervisere, hvoraf 
mange kom fra erhvervslivet, og de var 
gode til at konkretisere pensum og komme 
med eksempler fra virksomheder”, fortæller 
Morten om hans tid på cand.merc.aud.

Digitaliseringens indtog i revisors arbejde
Gennem Mortens 12 år som revisor er der 
sket meget i branchen, og særligt digitalise- 
ringen har fået en stor betydning for ud-
førelsen af arbejdet:

”Jeg kan huske, da jeg startede, skulle jeg i 
metroen med muleposer fyldt med mapper, 
når vi skulle ud til kunder. Det var et helvede 
at slæbe på, og sikkerheden var heller ikke  
i top, for tænk nu hvis man glemte en map- 

pe et sted. I dag kører vi dataanalyse på 
størstedelen af vores revision, hvor vi har et 
program, som viser, om alle transaktioner er  
i balance. Det er en stor styrke og giver et  
bedre produkt”, fortæller Morten, som også 
kan se den nye forståelse for teknologi blandt  
sine yngre kolleger: ”Er du sindssyg, det går 
stærkt i excel for de yngre hos os. De kan pro-
grammere excel, og der må jeg sige, at der vir-
kelig er sket noget siden min egen studietid”.

Nyd studielivet og den faglige fordybelse
Morten tog sig selv god tid under sit ud-
dannelsesforløb, så specialeafhandlingen 
ikke blev hastet igennem, og det er da også 
Mortens bedste råd til de nye studerende:
”Nyd studielivet og den faglige fordybelse, 
for når du først arbejder fuld tid, handler det 

i højere grad om at få kørt opgaverne over 
målstregen. Det kan jeg godt savne”, siger 
Morten, der ligeledes lægger stor vægt på 
at opbygge en livserfaring og få set verden, 
inden man er alt for fastlåst: ”Når man sidder 
over for en CFO eller en regnskabschef, vil 
de hellere have én med livserfaring, så det er 
vigtigt at få set verden og nyde det, imens 
man kan og ikke være så bekymret for at 
komme hurtigst frem på karrierestigen. 
Det er ikke jordens undergang at dumpe 
en eksamen eller ikke være den første ude 
af starthullerne, men man skal finde en 
balance, så man kan nyde at være i det. Man 
skal være et helt menneske, som har gode 
kolleger og kan lide at gå på arbejde, og ikke 
bare kan lire regnskabsreglerne eller ISA’erne 
af sig. Så nyd det nu.”  •

Become an  
Audit Graduate
Applications are 
open – go for it!

Apply at changemaker.deloitte.dk

Become an  
Audit Graduate
Applications are 
open – go for it!

Apply at changemaker.deloitte.dk



At Deloitte Audit & Assurance, you specialise in private equity 
and insurance. Why?
It was not a specific career choice. In fact, early on in my career I 
took on a mixed portfolio but, I quickly realised that private equity 
and insurance are the two areas I am most passionate about. 

What is so special about auditing a private equity fund?
The valuation of their investments. As an independent auditor, 
I have to make absolutely sure that their valuations are realistic. 
To do this, I need to check the valuation model and also identify 
significant risks in the portfolio. This can be a complex process and 
often we will have to challenge top management on some of their 
valuations before we can put our stamp on the audit report. 

What would you say has been the highlight of your career so far?
I would probably say the very steep learning curve and the feeling 
of developing and growing with our private equity customers. 
Also the intricate legal structures of some of these customers add 
another level of complexity to the audit. 

It sounds like you are very ambitious about your career. How 
do you cope with work-life balance?
I just started my studies to become a state authorised public 
accountant, which requires a lot of effort. On the other hand, I am 
so happy that Deloitte has become so vocal about working more 
and less as you go through different life phases. I know that our 
community are committed to ensuring that I can balance both 
career and family. That is definitely what I plan to do. 

the facts: 
Mette Søndergaard Bredal, Assistant Manager Audit & Assurance, FSI,  

5 Years of experience in Deloitte  

Det kan lyde paradoksalt, men for tidligere Cand.merc.aud.-stude- 
rende Anne Lærke Christensen gav fuldtidsstillingen hos et revisions- 
hus større frihed. Hverdagen var mere struktureret, eksamenerne 
nemmere, og kirsebærret på toppen var et større økonomisk 
råderum.

Arbejdsdag tilpasset studiet
”Flere af BDO-Partnerne underviser på CMA’en, og de hjælper dig 
med at strukturere en arbejdsdag, som passer til dit faglige niveau. 
Det giver frihed, tryghed og ideel læring,” forklarer Anne Lærke, der 
i dag arbejder som Manager hos BDO i Aarhus. Som CMA’er får du 
fri til at passe studiet, og arbejdsdagene er ikke længere end dine 
revisorkolleger. Anne Lærke havde derfor både tid til fritidsaktivi-
teter og venner.

Praktikken giver en stejlere læringskurve
Tiden til at læse pensum var knap, men Anne Lærke fik den ”tabte” 
studietid tifold tilbage i form af praktisk erfaring fra kontoret og 
arbejdet med rigtige kunder: 

Den optimale uddannelse
Morten Trap Olesen, Senior Partner og statsautoriseret revisor hos 
BDO i Aarhus, anser samspillet mellem teorien fra CMA-studiet 
og praktisk læring for at være den optimale revisoruddannelse: 
”Branchen har rykket sig. Der var tidligere næsten udelukkende 
fokus på medarbejderens faglige evner, men det at kunne betjene 
en kunde på daglig basis og samarbejde på tværs af teams betyder 
mindst lige så meget i dag, og det udvikles bedst via praktisk 
erfaring.”

Tackling the ups 
and downs of  
private equity

Kombiner CMA- 
studiet med revisor-
job og få mere frihed

“I really enjoy advising  
my clients - I feel like  
we are  developing and 
growing together.”

”Jeg kunne relatere de  
eksamenscases, vi fik, til  
situationer fra arbejdet.  
Det gjorde problemstil- 
lingerne langt nemmere  
at forholde sig til.”
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Få brede  
karrieremuligheder  
og en god  
ballast med  
en cand. 
merc.aud.
Drømmer du om at blive revisor i et revisionshus, eller vil  
du gerne arbejde i en økonomifunktion, når du er færdig 
med specialet, er cand.merc.aud.-studiet den helt rette  
hylde. Men hvad kan uddannelsen tilbyde, og  
hvordan sikres, at den følger med en branche,  
som er i konstant udvikling og hele tiden  
forandrer sig? Vi har taget en snak med  
professor og studieleder på CBS, 
Kim Klarskov Jeppesen. 
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Hvorfor er cand.merc.aud.-studiet et 
relevant studie?
Man kan desværre ikke stole på den finan-
sielle rapportering fra virksomhederne, og 
derfor har vi brug for nogen, som kan skabe 
tillid, så en tredjepart kan stole på regn- 
skaberne og træffe de rigtige beslutninger. 
Derfor har vi revisorer til at sikre, at vi kan 
stole på det, virksomhederne fortæller om 
sig selv. For at kunne varetage det arbejde 
er det vigtigt med dygtige folk, og derfor 
har vi cand.merc.aud.-studiet, som giver de 
kompetencer, der skal til at yde den trovær-
dighed, der er nødvendig ved håndtering 
af regnskaber. Særligt ansvarlighed ligger i 
hele studiets DNA, fordi det handler om at 
fremme ansvarlighed og gennemsigtighed 
i regnskabsaflæggelsen, og derfor er studiet 
relevant for hele samfundet.

Hvordan sikrer I, at pensum og undervis- 
ning følger med en branche, der foran-
drer sig og er i udvikling hele tiden?
På cand.merc.aud.-studiet har vi et Advisory  
Board, som består af folk fra revisionshusene, 
en repræsentant fra FSR – danske revisorer,  
en repræsentant fra Rigsrevisionen, fra 
industrien og fra øvrige arbejdspladser. Vi 
lytter til dem, og vi sparrer med dem, hvis 
de mener, at der er behov for ændringer. Et 
eksempel er dataanalyse, hvor vi bl.a. har 

tilpasset undervisningen ved at udbyde 
et valgfag inden for det område. Vi 

følger også med i, hvad der sker på 
andre universiteter i verden, og 

hvordan de arbejder indholds-
mæssigt, hvor vi scanner de 

nye lærebøger for at se, om 
der er sket noget nyt, som vi 

ikke selv har fanget. Endelig 
afholder vi ofte møder 

med HR-afdelingerne i 
de større revisions- 

huse for at tale om, 
hvorvidt uddan-

nelsen er skruet 
rigtigt sammen, 

ift. hvad der 
møder de 

studerende ude i arbejdslivet. Så vi er i dialog 
med branchen på forskellige niveauer og for-
søger at lytte og tilpasse uddannelsen hele 
tiden inden for de givne rammer.

Hvilken fleksibilitet er nødvendig i et 
studieforløb for at være en attraktiv 
uddannelse?
Vi er meget opmærksomme på fleksibili- 
teten, fordi vi ved, at langt de fleste stude- 
rende foretrækker fleksible studier. Med 
erhvervskandidatuddannelsen, som FSR var 
arkitekterne bag, giver det sig selv, men vi 
forsøger også at tænke det ind i de fuldtids- 
studerendes forløb, da de typisk har arbejde 
og andre aktiviteter ved siden af studiet. På 
CBS har vi en overordnet strategi, hvor alt  
skal omlægges til ”blended learning”, som 
betyder, at alle fag skal indeholde online 
elementer. Visse valgfag er allerede omlagt, 
og nu er vi i gang med at gøre det samme 
med hovedfagene. Vi har desuden i mange 
år videooptaget storholdsforelæsningerne, 
hvor man kan gå ind og klikke på det power-
pointslide, som man gerne vil høre om, og 
så spoler den automatisk frem og viser de 
fem minutter, hvor underviseren gennemgår 
netop det slide, for netop at skabe fleksibi-
litet for de studerende. Generelt vil vi gerne 
tvinge dem til at arbejde mere selvstændigt, 
hvor undervisningen i højere grad bliver 
brugt som et diskussionsforum snarere end 
en gennemgang af det læste pensum. 

Hvad er studiets fokus de næste år?
Det centrale tema på nuværende tidspunkt 
er dataanalyse, og det skal vi have arbejdet 
yderligere ind i revisionsfagene. Desuden har 

vi i øjeblikket stor fokus på, hvordan vi leverer  
undervisningen, fordi vi ønsker at gøre 
studiet mere fleksibelt ved blended learning. 
Desuden står vi over for en udfordring om, 
at vi mangler ph.d.’ere inden for revision og 
regnskab. Vi har mange dygtige undervisere, 
men universitetets eksistensberettigelse 
er forskningsbaseret undervisning, og hvis 
der ikke længere er forskning, kan studiet i 
yderste konsekvens ikke akkrediteres som 
en universitetsuddannelse. Så vi arbejder 
sammen med branchen på at sætte initiativer 
i gang, som gør de studerende bekendt 
med muligheden for at tage en ph.d. I den 
forbindelse er vi glade for samarbejdet 
med FSR, som har været dybt engageret i at 
hjælpe med at skabe mere fleksibilitet for de 
studerende og tænke i nye fagudbud.

Hvad kan studiet føre til i fremtiden?
Cand.merc.aud.-studiet er et meget spænd- 
ende og generelt et rigtig godt studie, fordi 
man kan få karrieremuligheder, der er meget 
bredere, end mange måske går og tror. Som 
regel kommer man forbi et revisionshus på 
et eller andet tidspunkt i sin karriere, men 
studiet kan også føre til mange andre jobs. 
Omkring en tredjedel af vores CMA’ere bliver 
statsautoriserede revisorer, og de øvrige to 
tredjedele får et andet job. Uddannelsen giver 
generelt en god ballast til at varetage jobs 
inden for særligt virksomheders økonomi, 
og mange ender f.eks. som regnskabschefer, 
økonomidirektører, controllere og lignende. 
Men uddannelsen giver også en god erhvervs- 
mæssig forståelse, og vi har således set både 
folketingsmedlemmer og erhvervsjournalis-
ter med en CMA-baggrund.  •

Vi er glade for samarbejdet 
med FSR, som har været 

dybt engageret i at hjælpe 
med at skabe mere fleksi- 

bilitet for de studerende og 
tænke i nye fagudbud.

Cand.merc.aud.-studiet  
er et meget spændende 
studie, fordi man kan få 
karrieremuligheder, der  

er meget bredere, end 
mange måske går og tror. 
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Styrk sammen- 
holdet på studiet  
– bliv en del af 
AUD-udvalgene
Når man som studerende skal passe sit studie og arbejde, kan det være svært at finde tid til at op-
bygge et socialt fællesskab med sine medstuderende. Derfor har FSR – danske revisorer etableret 
AUD-udvalgene på CBS, AAU, AU og SDU, som består af både 1. og 2. årsstuderende på cand.merc.
aud. Udvalgene arrangerer sociale og faglige arrangementer, som er med til at skabe sociale 
relationer og ryste de medstuderende sammen. Alle studerende på cand.merc.aud.-uddannelsen 
har mulighed for at blive en del af udvalget. Hvorfor skulle du ikke være medlem? 
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 Jamal Janjooa
 Formand for AUD-udvalget, CBS

I AUD-udvalget på CBS arrangerer vi introugen, og ellers har vi 
de to store udvalg: det sociale og det faglige udvalg. Det sociale 
udvalg arrangerer sociale arrangementer som fodboldturnering og 
julefrokost, mens det faglige udvalg arrangerer brush-up kurser og 
kommunikerer med revisionshusene. Jeg vil helt sikkert opfordre 
alle nye studerende til at søge ind, for man får et virkelig godt 
fællesskab ud af udvalget med sine medstuderende på meget 
kort tid. Det har givet mig venner for livet, og det har styrket mit CV 
og mit netværk både med andre, som arbejder inden for revisions-
branchen og generelt med husene. Endelig har det givet enormt 
meget til min egen personlige udvikling, for som medlem er man 
tvunget til at kommunikere med nye mennesker og at kunne hånd-
tere henvendelser fra både medstuderende og samarbejdspartnere. 
Man skal have mange bolde i luften, men vi er sammen om det, og 
man står derfor ikke alene med planlægningen eller arbejdet. 

 Henrik Djurgaard
 Næstformand for AUD-udvalget, CBS

AUD-udvalgets formål er at skabe gode sociale netværksrammer 
ved siden af studiet, som også influerer inde på studiet. Vi holder 
sammen på både de faglige og de sociale aktiviteter og sørger for 
at sætte tingene i gang, så der hele tiden sker noget på studiet. I 
AUD-udvalget på CBS er vi 20 studerende bestående af både 1. års 
og 2. årsstuderende, som er fordelt ligeligt ud på de to store udvalg, 
hvor vi hjælper hinanden og påtager os forskellige opgaver. Derfor 
er det heller ikke et deltidsarbejde at være med i udvalget, fordi 
arbejdet er delt ud på så mange. Hvis man har lyst til at lægge  
en arbejdsindsats og deltage i de sociale aktiviteter, er AUD- 
udvalget et rigtigt godt sted at være, for der er noget for alle, 
hvad enten man er interesseret i det sociale eller hellere vil 
være en del af de faglige aktiviteter.

 Carina Bitsch
 Medlem af AUD-udvalget, AU

Mange har en fordom om, at særligt deltidsstuderende ikke har 
lyst til at deltage i sociale aktiviteter på studiet, men den synes jeg, 
at vi har brudt. Vi har oplevet stor tilslutning, fordi vi har forsøgt at 
afholde både små, uformelle arrangementer og større events, så 
alle, der vil investere tid i det sociale, kan være med. Desuden er 
vi talerøret mellem vores medstuderende og de øverste instanser 
på studiet, hvor vi bliver hørt og spurgt til råds i forhold til, hvordan 
de studerende oplever studiet, og hvad der kan gøres bedre. Så 
ud over et stærkt fællesskab med de andre i udvalget får man 
medindflydelse og mulighed for at bryde fordomme om 
revisionsfaget, som ellers godt kan opfattes som lidt kedeligt. Jeg 
synes tværtimod, at det har givet mig flere aktier i uddannelsen, og 
jeg har fået et helt andet commitment, fordi jeg både er tovholder 
på det sociale og bidrager til de faglige rammer for studiet. 

 Mikael Kanne Jensen
 Formand for AUD-udvalget, SDU 

AUD-udvalget på SDU er helt nyt, så vi er startet helt fra bunden 
med at organisere, planlægge og få kontakter til lokale virksom-
heder. Vores formål et at sørge for, at man ikke føler sig alene 
på studiet, men at man trives og er motiveret til at være aktivt 
deltagende i sin uddannelse, som vi bl.a. forsøger at gøre 
gennem sociale arrangementer. Jeg synes selv, at cand.merc.
aud.-uddannelsen er en sindssygt fed uddannelse, men at være 
med i AUD-udvalget har kun gjort den endnu federe, fordi man er 
en del af et fællesskab med det samme mål om at gennemføre en 
uddannelse, der ikke er pærelet. Derfor er det rart at kunne sparre 
med hinanden og generelt lære nye mennesker og deres syns- 
punkter og holdninger til uddannelsen og til branchen at kende.  
Det har udvidet min egen horisont og højnet min motivation for 
selve uddannelsen. Jeg vil derfor klart opfordre andre til at søge  
ind, fordi det giver en unik mulighed for at netværke med nye  
mennesker både inden og uden for studiet og være en del af  
noget større end bare uddannelsen.

Hør hvad andre medlemmer synes om at være med:



ASPIRI tilbyder målrettet eksamensforberedende undervisning som supplement til din  
eksamenslæsning, som du kan drage fordel af som cand.merc.aud.-studerende og medlem  
af FSR Studerende. Hør, hvad tidligere kursister hos ASPIRI synes om undervisningen:

Som medlem af FSR Studerende 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 

500 kr.  i rabat hos  Aspiri

Kontakt Gitte Jensen på: gje@fsr.dk
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Effektiv  
eksamenstræning 
med ASPIRI

ASPIRI gav mig en god repetition af 
pensum, og jeg fik svar på de spørgs- 

mål, som jeg ikke nåede at stille 
under undervisningen på universitetet. 
Derfor var det en ekstra ting ud over 

den øvrige undervisning, som jeg 
tog for at få frisket pensum op. Selve 
kurserne var rigtig gode og givende 

med dygtige og velforberedte  
undervisere, som greb teorien an 
på en rigtig god måde, hvor jeg fik 

svar på alle mine spørgsmål, som jeg 
sad inde med inden eksamen.

Med ASPIRI-kurset fik jeg en utrolig 
god ro i maven, fordi man kom 
rundt i alle hjørner af pensum i 

løbet af undervisningen. Til under-
visningen fik vi meget materiale til 
hver regnskabspost, hvor vi fik en 
skabelon til behandling af emner, 
som f.eks. omsætning. Jeg vil klart 
anbefale andre at tage et ASPIRI- 
kursus, fordi jeg ser det som en  

investering i min uddannelse, og der-
for synes jeg, at det er noget af det 
bedste, man kan bruge penge på.

Jeg fik bekræftet, at det, som jeg 
havde læst op, er det, som vi vil blive 

hørt i til eksamen. Jeg fik dermed 
valideret, at jeg havde læst og 

øvet mig på de rette emner, og at 
jeg havde forstået det rigtigt. Jeg 

synes bestemt, at et ASPIRI-kursus er 
givende, for uanset baggrund vil man 

formentlig altid lære noget eller  
blive mere sikker i pensum ved at 

høre det igen.
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Meld dig ind inden d. 1. oktober 2019 og få resten af 
2019 gratis. Tilmeld dig på www.fsr.dk/studerende eller ved 
at udfylde nedenstående blanket. 

klip / riv

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 medlemskab koster 562,50 kr. årligt.

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

Sidder paragrafferne ikke helt fast, eller 
mangler du et godt opslagsværk til lovtek-
ster, hjælper StudieOnline Karnov dig. Slå 
hurtigt op i bl.a. skattelovene og bliv godt 
klædt på til eksamen. Med produktet får 
du adgang til modulerne, Skat, Moms, 
Revision, Regnskab og Erhverv. 

Det hele er blot 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, og 
platformen bliver dagligt opdateret.

Du kan læse mere om  
StudieOnline Karnov Skat  
og Regnskab på  
www.fsr.dk/studerende
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