HD 2. del
Regnskab og
Økonomistyring

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:

•
•
•
•
•

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

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

Regnskab og
Økonomistyring
Du lærer at danne dig et overblik over en virksomheds økonomiske situation og gennemføre
systematisk analyse og udvikling, hvis der er forhold, der trænger til forbedring. Du bliver
kvalificeret til at løse regnskabsmæssige og økonomiske problemstillinger på strategisk,
taktisk og operationelt niveau.

SPECIALISERINGENS STRUKTUR
5. SEMESTER

6. SEMESTER

7. SEMESTER

8. SEMESTER

Eksternt regnskab
10 ECTS

Økonomistyring
10 ECTS

Valgfag
5 ECTS

Afgangsprojekt
15 ECTS

Valgfag
5 ECTS
Strategisk ledelse
5 ECTS

Skatteret
5 ECTS

Seminar
5 ECTS

UNDERVISNING
Undervisningen udbydes i Aarhus og Herning.
I Aarhus gennemføres studiet som
heldagsundervisning ca. hver anden lørdag,
og i Herning foregår undervisningen tirsdag
kl. 17.00-20.30 og lørdag kl. 8.30-14.00.
I Aarhus bliver forelæsningerne videooptaget,
så du har mulighed for at se eller gense
forelæsningerne senere.

Undervisningen består af perspektiverende
forelæsninger, der kombineres med
bearbejdning af cases og diskussioner
heraf. Klasseundervisningen suppleres med
e-læring, hvor studerende og undervisere
fremlægger og diskuterer problemstillinger og
cases.

“

Jeg har lært at argumentere på en faglig måde, så jeg nu tør
kaste mig ud i flere dialoger og argumentere mere på mit arbejde.
Man får nye perspektiver på sit arbejde og møder folk fra andre brancher.
Kaptajn Christian Planck
Tidligere kompagnichef, Forsvaret
– nu sagsbehandler, Forsvarskommandoen

YDERLIGERE INFORMATION OG KONTAKT:

bss.au.dk/hd-r // Markedschef Thomas Korsgaard // tkors@au.dk // 87 15 04 02

