HD 2. del
Organisation
og Ledelse

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:

•
•
•
•
•

Organisation og Ledelse
Finansiel Rådgivning
Finansiering
Strategisk Salg og Marketing
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

Organisation
og Ledelse
Du lærer at identificere og håndtere organisatoriske og ledelsesmæssige udviklings- og
forandringsopgaver. Desuden får du indsigt i, hvordan organisationens enkelte dele, især
ledelse og medarbejdere, spiller sammen og fungerer som en helhed under skiftende
betingelser fra omverdenen.

SPECIALISERINGENS STRUKTUR
5. SEMESTER

6. SEMESTER

7. SEMESTER

8. SEMESTER

Organisation
og ledelse
15 ECTS

Strategi og
forretningsudvikling
5 ECTS

Valgfag

Afgangsprojekt

5 ECTS

15 ECTS

HR i strategisk og
operationelt perspektiv
5 ECTS

Valgfag

Projektledelse
5 ECTS

Seminar
5 ECTS

5 ECTS

UNDERVISNING
Undervisningen foregår i Aarhus om aftenen
mandag og torsdag kl. ca. 18.15-22.00 og
veksler mellem forelæsninger, behandling af
cases og diskussioner.

Den konkrete sammensætning af disse
elementer varierer fra fag til fag. Vi stræber
generelt efter at inddrage de studerende
aktivt i undervisningen.

“

Det har været værdifuldt at læse ved siden af arbejdet. Studiet
har givet mig en mere teoretisk og metodisk tilgang til mine opgaver
som fx procesudviklingscoaching, ledelse og kompetenceudvikling.”
Louise Lindekilde
Tidligere International Talent Manager, BESTSELLER
– nu psykologistuderende
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