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Om MBA-uddannelsen
på Aarhus BSS
Forskningsbaseret uddannelse
Nogle af landets førende forskere og undervisere
International akkrediteret uddannelse

Vores MBA er en investering for
både dig og din virksomhed
MBA-uddannelsen på Aarhus BSS er til dig, som vil styrke din karriere, og som vil
udfordre og udvikle dig selv som person – og ikke mindst som leder. Uddannelsen
giver dig de nyeste ledelsesværktøjer til at lede og udvikle din organisation. Samtidig
bliver du del af et fællesskab af nuværende og kommende ledere inden for et bredt
spektrum af brancher.

Stor fleksibilitet
Bredt netværk
Kvaliteten af din MBA angives af nogle vigtige markører. Det er blandt andet
internationale akkrediteringer, som er et udtryk for, at uddannelsen er på et højt
akademisk niveau. Aarhus BSS er internationalt anerkendt for sine businessaktiviteter og har de tre akkrediteringer AMBA, AACSB og EQUIS. Dermed er
Aarhus BSS Triple-Crown akkrediteret, så det er sikkert at tage en MBA hos os.

Styrk din lederrolle med en MBA fra Aarhus BSS
MBA-uddannelsen på Aarhus BSS er
for dig, der ønsker at styrke og gøre din
lederrolle mere professionel.
Uddannelsen er en klassisk lederuddannelse, som gør dig i stand til at
forstå de større sammenhænge, som
du og din virksomhed bevæger jer i. Du
får et klarere billede af din egen rolle i
organisationen og din virksomheds rolle
i samfundet og markedet. Herudover
har vi et særligt fokus på innovation og
forandring, som styrker din evne til at
bidrage til virksomhedens strategi og
udvikling.
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Du får indblik i funktioner og fagligheder på tværs af organisationen. Det gør
dig til en kompetent sparringspartner
for dine kolleger og den øverste ledelse.
Du bliver i stand til at analysere virksomhedens udfordringer, og du får en
række værktøjer til at løse dem på en
professionel måde.
MBA-uddannelsen er for dig, der ikke
er bange for nye udfordringer, og som er
parat til at udvikle dig sammen med en
gruppe af ambitiøse medstuderende fra
et bredt spektrum af brancher.
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De tre største gevinster ved min MBA er: ny
viden, personlig udvikling og ikke mindst et
godt netværk.
MBA-uddannelsen har givet mig en dybere
forretningsforståelse og et teoretisk fundament, som har styrket mine evner til at se
muligheder. Uddannelsen har desuden givet
større dybde i min faglige argumentation.
Det var vigtigt for mig at få en internationalt
anerkendt MBA for at sikre et højt fagligt
niveau, og derfor valgte jeg Aarhus BSS.
Uddannelsen har betydet, at jeg i mit daglige arbejde kan tilføre ny viden og indsigt, og
min rolle som intern konsulent og sparringspartner over for topledelsen er derfor blevet
styrket.
Særligt fagene Strategy, Corporate Entrepreneurship og Business Model Innovation har
i høj grad haft en positiv indflydelse på mit
arbejde. Men jeg bruger, på næsten daglig
basis, kompetencer fra uddannelsen i mit
strategiarbejde, mine markedsanalyser og i
mit arbejde med at udvikle nye forretningsmodeller.
Per Engelbrechtsen
Business Development Director,
BEUMER Group
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6

7

Indhold og undervisning

Anvendelig
i praksis

MBA-uddannelsen kombinerer de
klassiske erhvervsøkonomiske ledelsesdiscipliner med en hands-on indføring i,
hvordan du leder innovative og kreative
processer. Du får redskaber til at skabe
endnu bedre resultater for din organisation, og du bliver en værdifuld medspiller
i din organisation allerede fra første dag.

Netværk

Du kan se frem til at få ny viden, nye
indsigter og kompetencer, som gør dig
endnu bedre til at analysere, vurdere
samt lede og udvikle din organisation.

rende har en videregående uddan-

Vores MBA giver dig mulighed for
at opbygge et stærkt netværk med
professionelle fra mange forskellige
brancher, både fra den private og
offentlige sektor. Dine medstudenelse og mange års erhvervserfaring.

Uddannelsen har seks obligatoriske fag,
der fokuserer på henholdsvis virksomhedens eksterne og interne processer.
Herudover indeholder uddannelsen et
metodefag, som giver dig mulighed for
at demonstrere, at du kan anvende teori
og metodisk indsigt i praksis. Du får
desuden mulighed for at vælge imellem
en række valgfag, så du kan tilpasse
din MBA til netop dine udfordringer.
Du kan blandt andet vælge i mellem
fagene: Corporate Entrepreneurship og
Business Model Innovation.
Du vil opleve en inspirerende undervisning, som fordrer til refleksion, og som
giver plads til, at du og dine medstuderende kan sparre med hinanden og dele
erfaringer. Uddannelsen har forskellige
undervisningsformer i form af inter-

aktive forelæsninger, casebaseret undervisning, gruppearbejde, virtuelle øvelser
og projekter. Fælles for undervisningen
er, at der tages udgangspunkt i din og
dine medstuderendes arbejdssituation.

Dine undervisere

Du vil i løbet af uddannelsen blive
undervist af nogle af landets bedste
forskere og undervisere fra vores
Triple-Crown akkrediterede business
school. Alle dine undervisere har stor
erfaring i at omsætte teori til praksis, og
flere af dem har erfaring fra erhvervslivet. Du kan derfor se frem til at få
kompetent sparring til at løse relevante
problemstillinger og projekter i din
virksomhed.

Hvem er du og
dine medstuderende?

Uddannelsen er til dig, som stræber
efter ny viden inden for dit felt. Dig,
som er refleksiv. Dig, som ønsker at
sætte et særligt præg på dit arbejde og
dine medarbejdere. Og dig, som ønsker
at løfte din karriere og udfordre dig selv
professionelt og som person. Du er en
ambitiøs nuværende eller kommende
leder. Du og dine medstuderende har
alle en videregående uddannelse,
mange års erhvervserfaring, og mange
af jer har allerede flere års erfaring som
leder. I kommer fra flere forskellige
brancher og fra både den private og den
offentlige sektor. Du får derfor adgang
til viden og indsigter fra andre brancher, som du med fordel kan drage nytte
af i dit eget arbejde.

Mange har ofte ledelsesansvar, eller
de stiler efter en ledende stilling.
Efter endt uddannelse bliver du en
del af vores MBA-alumnenetværk,
som giver dig mulighed for at udvide
dit professionelle netværk samt
fastholde og forny den viden, du
har fra din tid som studerende på
MBA-uddannelsen. Du vil desuden
modtage tilbud om at deltage i faglige arrangementer, netværksarrangementer og ikke mindst det store
MBA-årsmøde.

Foto: Jesper Rais

8

9

Uddannelsen har medvirket til at give et
mere klart billede af, hvilke ledelsesopgaver
der er de vigtigste at lykkes med. Det har
været et ambitiøst lederudviklingsforløb, der
fokuserer på, hvordan man agerer styrkebaseret, udviklingsorienteret og resultatskabende, så man opnår bedre resultater som
leder. Som helstøbt leder forventes det, at
man skaber de bedste forretningsmæssige
resultater – til gavn for organisationen og
bundlinjen. Det har MBA-uddannelsen hjulpet mig med.
Jeg har fået styrket mine personlige og
ledelsesmæssige kompetencer. Uddannelsen har desuden givet mig et styrket personligt netværk og et gensidigt fællesskab, hvor
vi sammen har kunnet dele overbevisninger,
værdier og handlinger.
Min kombination af en fortid i en offentlig og
politisk styret organisation kombineret med
en solid MBA er klart et af mine stærkeste
Jeg har fået et varigt kompetencenetværk,
der har givet mig en solid faglig platform
for kontinuerlig erfarings- og videndeling på
tværs af virksomheder og organisationer.
Mit netværk fungerer som et sammenligningsgrundlag for egne resultater.
Overraskende ligheder og klare forskelle
giver stof til eftertanke.”

Foto: Dennis Thanh

kort som leder.
Lene Overgaard Andersen
CEO, Johnson Controls
Denmark ApS
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Læs din MBA uden at sætte
karrieren på pause

2 år - efterårsstart

Vi har skabt en MBA med en væsentlig grad af fleksibilitet.
Det betyder, at du kan vælge at tage 1-3 fag per semester og
dermed strække din MBA fra 2 år og op til 6 år. Undervisningen ligger på fredage og lørdage. På den måde kan
din MBA sammensættes, så den tager hensyn til både dit
arbejdsliv og dit privatliv.

SEMESTER 1 - efterår

SEMESTER 2 - forår

SEMESTER 3 - efterår

SEMESTER 4 - forår

Strategy and
Business

Finans- og
økonomistyring

Erhvervsøkonomisk
metode og projekt*

Masterprojekt

Industri- og
strukturøkonomi

HRM and Organisational Behaviour

Valgfag
(Kan placeres frit)

Marketing

Driftsøkonomi og
forsyningskæder

Valgfag
(Kan placeres frit)

Eksempler på den fleksible opbygning af MBA-uddannelsen

3 år - forårsstart
SEMESTER
- forår
SEMESTER
51 - 1forår

3 -3forår
SEMESTER
- efterår SEMESTER
SEMESTER
- forår
SEMESTER
62 - 2efterår

SEMESTER
SEMESTER
4 -4efterår
- efterår SEMESTER 1 - forår

SEMESTER
- forår
SEMESTER
6 -6efterår
- efterår
SEMESTER 2 -SEMESTER
efterår SEMESTER
1SEMESTER
- forår 5 -5forår
3
-SEMESTER
forår SEMESTER
2SEMESTER
- efterår
4
-SEMESTER
efterår
3 - forår

SEMESTER 4 - efterår

SEMESTER 5 - forår

SEM

Valgfag
HRM
HRM
and
and
OrganisaOrganisa(Kan
placeres
frit)
tional
tional
Behaviour
Behaviour

IndustriIndustriog og
Masterprojekt
strukturøkonomi
strukturøkonomi

Driftsøkonomi
Driftsøkonomi
og og
forsyningskæder
forsyningskæder

Marketing
Marketing

Masterprojekt
Industri- og HRM and
DriftsøkonomiIndustriog
ogMasterprojekt
Marketing Driftsøkonomi og
Valgfag
Valgfag
Organisastrukturøkonomi
forsyningskæder
strukturøkonomi
forsyningskæder
(Kan
(Kan
placeres
placeres
frit)frit)
tional Behaviour

Marketing

Valgfag
(Kan placeres frit)

Mas

FinansFinansog og
økonomistyring
økonomistyring

Strategy
Strategy
and
and
Business
Business

Valgfag
Valgfag
(Kan
(Kan
placeres
placeres
frit)frit)

Erhvervsøkonomisk
Erhvervsøkonomisk Finans- og
metode
metode
og og
projekt*
projekt* økonomistyring

Strategy and Finans- og Valgfag
Strategy andErhvervsøkonomisk
Valgfag
Business
økonomistyring
(Kan placeresBusiness
frit)
metode og projekt*
(Kan placeres frit)

Erhvervsøkonomisk
metode og projekt*

HRM and Organisational Behaviour

4 år - efterårsstart
SEMESTER
- efterår SEMESTER
SEMESTER
- forår
SEMESTER
efterår
SEMESTER
forår
SEMESTER
51--1efterår
62--2forår

SEMESTER
- efterår SEMESTER
SEMESTER
- forår
SEMESTER
efterår
SEMESTER
forår
SEMESTER
73--3efterår
84--4forår

IndustriStrategy
Strategy
og
and
and
strukturøkonomi
Business
Business

Driftsøkonomi
og
HRM
HRM
and
and
OrganisaOrganisaforsyningskæder
tional
tional
Behaviour
Behaviour

Erhvervsøkonomisk
Marketing
Marketing
metode og projekt*

Valgfag
Valgfag
(Kan
(Kan
placeres
placeres
frit)frit)

Valgfag
Valgfag
(Kan
(Kan
placeres
placeres
frit)frit)

FinansFinansogog
Masterprojekt
økonomistyring
økonomistyring

Valgfag kan placeres frit – valgfag udbydes både forår og efterår
* Du skal have taget minimum halvdelen af de obligatoriske fag for at tage “Erhvervsøkonomisk metode og projekt”

SEMESTER
5SEMESTER
-5efterår
- efterår2 - SEMESTER
SEMESTER
6SEMESTER
-6forår
- forår 3 - SEMESTER
SEMESTER
7SEMESTER
-7efterår
- efterår4 - SEMESTER
SEMESTER
8 -8forår
- forår
SEMESTER 1 - SEMESTER
efterår
forår
efterår
forår
Driftsøkonomi
ogog
Strategy and IndustriIndustriogog
Driftsøkonomi
Marketing
HRM and Organisaforsyningskæder
Business
strukturøkonomi
strukturøkonomi
forsyningskæder
tional Behaviour
Valgfag
(Kan placeres frit)

Valgfag
(Kan placeres frit)

Masterprojekt
Erhvervsøkonomisk
Erhvervsøkonomisk
Finans- og Masterprojekt
metode
metode
ogog
projekt*
økonomistyring
projekt*

Aarhus BSS er Aarhus Universitets brede business
school og et af universitetets fire fakulteter. Blandt
mere end 17.000 universiteter på verdensplan var
Aarhus Universitet i 2018 i top 100 på følgende
ranglister: Shanghai Ranking (ARWU), National
Taiwan University Ranking og US News Best
Global Universities Ranking.

Foto: Ida Jensen, AU Foto
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Praktisk information

Hvorfor tage en MBA fra Aarhus BSS?
Du får:

Sted

en lederuddannelse af høj akademisk kvalitet fra en Triple-Crown akkrediteret business school.

Undervisningen foregår på Aarhus BSS, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V.

teori og nyeste ledelsesværktøjer, som kan overføres direkte til dit daglige arbejde.

Tidspunkt

bedre forståelse af dig selv som leder og som person.

Hvert fagmodul undervises over 4+1 intensive undervisningsgange fredage
og lørdage med cirka tre ugers mellemrum.

større og bredere forretningsforståelse.
styrket dine evner til at løse nye udfordringer og skabe endnu bedre resultater.

Varighed

solid organisatorisk og ledelsesmæssig indsigt.

2-6 år.

et stærkt netværk af kompetente nuværende og kommende ledere fra forskellige brancher og
nogle af landets bedste forskere, som giver dig både professionel og personlig sparring.

Pris

fra 225.000 kr.

Finansiering

Vi har også gjort finansieringen af din MBA fleksibel. Betalingen falder i rater og
følger de fag, du tager. Du betaler derfor kun for de fag, du tager hvert semester.

Sprog

Det meste af undervisningen foregår på dansk, men en del bøger vil være på engelsk,
ligesom nogle fag undervises på engelsk.

Optagelseskrav
Professionsbachelor, HD eller anden relevant diplomuddannelse
Universitetsbachelor eller -kandidat
Minimum 3 års erhvervserfaring

Ansøgningsfrist:

1. maj ved studiestart i august, og 1. november ved studiestart i februar.

bss.au.dk/mba

Rais
Foto: LarsFoto:
KruseJesper
/ AU Foto

Aarhus BSS
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 14
8000 Aarhus C

bss@au.dk
www.bss.au.dk

