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Med HD 1. del styrker du din forretningsforståelse. Du får værktøjer og metoder, som du kan 
bruge i dit arbejde fra første undervisningsdag. Du får også et solidt grundlag for at læse videre 
inden for det erhvervsøkonomiske område og direkte adgang til vores fem specialiseringer på 
HD 2. del. 

• analysere komplekse erhvervs- 
økonomiske problemstillinger.

• deltage i de faglige diskussioner og  
forholde sig kritisk.

• vurdere virkningerne af ændrede vilkår  
og betingelser for virksomheden.

• forstå og formidle problemstillinger  
og vurdere og formidle løsninger.

• udarbejde et kvalificeret forslag til 
løsning af en given problemstilling.

• styre sin egen arbejdsproces og  
udarbejde kvalificerede grundlag for 
beslutninger.

PÅ UDDANNELSEN
LÆRER DU AT

DIN ARBEJDSGIVER FÅR EN  
MEDARBEJDER, DER KAN

             Jeg anbefaler altid mine ledere at tage en HD.
De gennemgår en stor personlig udvikling og får erfaring 
fra andre brancher og virksomheder. Vekselvirkningen 
mellem teorien på studiet og arbejdet hjemme i 
virksomheden er genial.”

Kim Boyter 
Adm. direktør, Pressalit

“

HVEM TAGER UDDANNELSEN?

93% privatansatte 
7% offentligt ansatte 

64% mænd  
36% kvinder

 

Gennemsnitlig alder 
27 år

4. UDGAVE
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UDDANNELSENS STRUKTUR

DET PRAKTISKE

UNDERVISNING

HD 1. del er bygget op af moduler, hvilket betyder, at du ikke er bundet til det anbefalede 
studieforløb. I et vist omfang kan du selv tilrettelægge rækkefølgen af fagmodulerne, og du kan 
også bruge længere tid end de normerede to år på studiet. Du har også mulighed for at tage 
enkeltfag på HD 1. del.

Hos os kan du læse HD 1. del i Aarhus eller 
i Herning. I det anbefalede forløb ligger 
undervisningen på to hverdagsaftener 
om ugen og/eller nogle lørdage. Alle 
forelæsninger bliver filmet og streamet, så 
du kan se eller gense dem på et senere 
tidspunkt.
 

Læringen er baseret på dialog, hvor 
deltagernes praktiske erfaring og 
underviserens teoretiske indsigt bringes i 
samspil. Desuden er case- og projektarbejde 
integreret i undervisningen, og du har 
mulighed for at inddrage din egen 
arbejdsplads som case.

VARIGHED 

2-3 år  
på deltid 

ANSØGNINGSFRIST 
Efterårsfag: 

1. maj 
Forårsfag: 

1. november 
(Se hjemmeside 
for efteroptag)

PRIS 
Hele HD 1. del:  
fra 39.600 kr. 

Enkeltfag: 
660 kr. pr.  ECTS-point

STUDIESTART 
Efterårsfag: 

august/september  
Forårsfag: 

januar/februar

1. SEMESTER 2. SEMESTER 3. SEMESTER 4. SEMESTER

Erhvervsøkonomi og 
forretningsforståelse 
10 ECTS

Finansierings- og 
investeringsanalyser 
5 ECTS

Dataanalyse
5 ECTS

Afsluttende projekt
10 ECTS

Erhvervsøkonomisk 
metode 
5 ECTS

Organisation
5 ECTS

Erhvervsret
5 ECTS

Valgfag
5 ECTS

Valgfag
5 ECTS

YDERLIGERE INFORMATION OG KONTAKT: 
bss.au.dk/hd1// studentservices.bss@au.dk // 8716 4026


