HD 2. del
Finansiel
Rådgivning

HD 2. del
På HD 2. del går du i dybden med et bestemt erhvervsøkonomisk område efter eget valg, så
du bliver i stand til at varetage specialistfunktioner inden for det valgte område. Vi tilbyder
følgende fem specialiseringer, som du kan læse i Aarhus og/eller Herning:

•
•
•
•
•

Finansiel Rådgivning
Finansiering
Strategisk Salg og Marketing
Organisation og Ledelse
Regnskab og Økonomistyring

DET PRAKTISKE

VARIGHED
2-3 år på deltid

ANSØGNINGSFRIST
Hele HD 2. del:
1. maj
Enkeltfag:
1. november
(Se hjemmeside
for efteroptag)

STUDIESTART
Efterårsfag:
August/september
Forårsfag:
Januar/februar

PRIS
Hele HD 2. del:
fra 63.000 kr.
Enkeltfag:
1050 kr. pr. ECTS-point

“

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
HD
AARHUS BSS
E T N I V E AU H Ø J E R E
2. UDGAVE

BSS . AU. D K /H D

Finansiel
rådgivning
Du lærer at yde professionel rådgivning inden for finansiering og formueallokering, fx investering,
pension, boligfinansiering og forsikring. Du kan bruge de erhvervede kvalifikationer både
nationalt og internationalt i den finansielle sektor inden for områder som rådgivning af privat- og
erhvervskunder, ledelse af finansielle virksomheder og risk management.

SPECIALISERINGENS STRUKTUR
5. SEMESTER

6. SEMESTER

7. SEMESTER

8. SEMESTER

Investeringsrådgivning

Finansielle
virksomheders produkter
og services

Valgfag
5 ECTS

Afgangsprojekt

10 ECTS

Strategisk ledelse
5 ECTS

15 ECTS

10 ECTS

Valgfag
5 ECTS

Skatteret
5 ECTS

Seminar
5 ECTS

UNDERVISNING
Undervisningen foregår i Herning. De
obligatoriske fag bliver videooptaget, så du
har mulighed for at se undervisningen på et
senere tidspunkt. Bemærk, at du skal møde
frem til eksamen.

Uddannelsen kombinerer teoretiske,
metodemæssige og anvendelsesorienterede
tilgange til de opgaver, som kræves i
kundevendte arbejdsfunktioner i finansielle
virksomheder.

“

Specialiseringen er meget relevant i forhold til mit arbejde – især fagene
investeringsrådgivning og finansielle virksomheders produkter og services, som
jeg kunne føre direkte over på mit arbejde.”
Simon Svensson
Tidligere bankrådgiver - nu filialdirektør, Nordea
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