MBA
STYRK DIN FREMTID
Vores MBA er til dig, som ønsker at udvikle dig som leder både fagligt og personligt. Det er
en fleksibel, forskningsbaseret uddannelse på højt akademisk niveau, som giver dig en solid
organisatorisk og ledelsesmæssig indsigt. Du får de nyeste ledelsesværktøjer, som gør dig til en
værdifuld medspiller i din organisation allerede fra første dag.

MBA PÅ AARHUS BSS
Opkvalificering af dine erhvervsøkonomiske
kompetencer og viden

Et fleksibelt forløb med plads til både karriere
og privatliv

En anerkendt Triple-Crown akkrediteret
lederuddannelse

Et stærkt netværk med nuværende og
kommende ledere fra flere forskellige brancher

HVEM TAGER UDDANNELSEN?

Gennemsnitsalder
41 år

85% privatansatte
15% offentligt ansatte

Gennemsnitlig
erhvervserfaring
11 år

63% mænd
37% kvinder

Aarhus BSS er internationalt anerkendt for
sine business-aktiviteter og har bl.a. opnået
de anerkendte internationale akkrediteringer
AACSB, AMBA og EQUIS.

TAG E N
E F TE RU D DAN N E LS E
PÅ A AR H U S B S S
E T N I V E AU H Ø J E R E
BSS . AU. DK

UDDANNELSENS INDHOLD OG FLEKSIBILITET
MBA-uddannelsen er en fleksibel uddannelse, hvor du kan vælge at tage 1–3 fag per semester.
Du har mulighed for at tage uddannelsen på 2 år, men har helt op til 6 år til at færdiggøre den.
Uddannelsens obligatoriske fag er opdelt i to hovedområder, hvor der fokuseres på henholdvis
virksomhedens eksterne og interne processer. Du tilbydes også en række spændende valgfag,
som giver dig mulighed for at specialisere din MBA til netop dine udfordringer.

OBLIGATORISKE FAG

SPECIALISERING

EKSTERNE
PROCESSER

INTERNE
PROCESSER

EKSEMPLER PÅ
VALGFAG

Industri- og
strukturøkonomi

Driftsøkonomi og
forsyningskæder

Strategic Foresight

Strategy and Business

Finans- og
økonomistyring

Digital Innovation

Marketing

Human Resource Management
og Organisational Behaviour

Change Management

METODE OG
MASTERAFHANDLING

Corporate Entrepreneurship

Erhvervsøkonomisk metode
og projekt

Business Model Innovation
Masterafhandling

Innovation Management

Personlig udvikling og faglige kompetencer

“

MBA-uddannelsen fra Aarhus BSS giver dig en dybere forståelse
af din organisation, udvikler og udfordrer dig som leder og styrker
din karriere. Du kan forvente at forlade uddannelsen med en række
konkrete redskaber og en nysgerrighed på at afprøve nye tilgange til de
muligheder og udfordringer, din organisation står overfor. Samtidig får du
et enestående netværk, som du kan sparre med – både nu og fremover.”
Studieleder på MBA
Lektor Franziska Günzel-Jensen

DET PRAKTISKE

VARIGHED
2 år på deltid
- kan fordeles over 6 år

ANSØGNINGSFRIST
1. maj /
1. november

STUDIESTART
Medio august /
medio januar

Hvis du vil høre mere om dine muligheder, er du velkommen
til at kontakte studieleder Franziska Günzel-Jensen
frang@mgmt.au.dk // 40 19 19 42
bss.au.dk/mba

PRIS
Fra 225.000 kr.
(Betales i rater)

