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HD SKABER VÆRDI FOR DIG OG DIN VIRKSOMHED
HD er en række fleksible efteruddannelser,  som du kan 
læse på deltid over 2 år - samtidig med din karriere. 

Med en HD får du kompetencer inden for det erhvervs-
økonomiske område, og du har mulighed for en række 
faglige specialiseringer på bachelor niveau. 

Aalborg Universitet tilbyder dig en praksisnær 
HD-uddannelse, der tager udgangspunkt i din virk-
somheds problemstillinger. Den praksisnære viden 
giver dig kompetencer, som du kan bringe i spil på din 
arbejdsplads allerede fra første undervisningsdag.

CSR er blevet en stor del af vores hverdag. Det handler om kundekrav, samvittighed, 
ansvarlighed og – i særdeleshed – om hele tiden at have det rette fokus på at skabe den 
bedste arbejdsplads.

Vi har brug for at få tilført ny viden og for løbende opdatering og inspiration. For os er 
HD på AAU også i denne sammenhæng den helt perfekte løsning, når nøglemedarbej-
derne skal have styrket deres kompetencer.

ADMINISTRERENDE DIREKTØR, DANSK BILGLAS A/S

PETER STIG CHRISTENSEN

HD BRINGER NY VIDEN 
OG UDVIKLING IND I 
VORES VIRKSOMHED

HD-uddannelsen giver dig en unik mulighed for at 
skabe fremdrift i din karriere og skabe værdi for dig og 
din virksomhed. 

Du kan vælge mellem fremmødeundervisning eller on-
line undervisning, så du kan styrke dine kompetencer, 
uanset hvor du befinder dig.

Læs HD på Aalborg Universitet og bliv driftkraften bag 
din virksomheds forretningsudvikling. 

”



Læs mere på
HD.AAU.DKHD.AAU.DK

STUDIELEDER, AAU EXECUTIVE

HD er til for at sikre virksomheder værdiskabende kompetenceløft 
af deres medarbejdere – og HD er rettet mod netop dig, som er ambitiøs på vegne 
af dig selv og din virksomhed. 

Vores HD-uddannelser er bredt anerkendt og værdsat på 
arbejdsmarkedet. Gennem tæt dialog med både vores studerende 
og de virksomheder, der sender dem, ved vi, at HD giver et markant 
kompetenceløft, hvad enten du er specialist eller leder. 
Med en HD styrker både medarbejdere og virksomheder deres fælles 
forudsætninger for at skabe endnu bedre resultater.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på uddannelsen.

LARS KRULL

HD skaber værdi  
for dig selv  
og din virksomhed”

WORK-LIFE BALANCE

Vi tilrettelægger al vores undervis-
ning, så den tager særligt hensyn 
til en travl hverdag hvor arbejde, 
fritid og karriereudvikling skal gå 
op i en højere enhed. 

Vi planlægger desuden alle vores 
aktiviteter i god tid, så du altid har 
rig mulighed for at koordinere med  
dit arbejde og din fritid.

PROBLEMBASERET 
LÆRING (PBL)

På AAU er problembaseret læring 
(PBL) det bærende pædagogiske 
princip for alle vores aktiviteter. 

Med PBL sikrer vi dig 
anvendelsesorienterede 
kompetencer, som du hurtigt kan 
omsætte i netop din hverdag.

HD SOM ENKELTFAG

Du kan tage alle moduler fra HD 
som selvstændige enkeltfag. 
Dermed kan du tage netop de 
aktiviteter, der er særligt inte-
ressante eller relevante for din 
karriere lige nu.

Du kan søge merit for disse 
moduler, hvis du senere vil 
gennemføre en hel 
HD-uddannelse. 



HD HELDAGSMODELLEN
På Aalborg Universitet har vi i mange år tilrettelagt 
vores HD-uddannelser,  så de tager særligt hensyn 
til balancen  mellem din karrierie og fritid.
 
Dette giver dig større fleksibilitet og mulighed for 
at kombinere din uddannelse med dit arbejde og 
andre forpligtelser. 

UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE 
FREMMØDE PÅ HVERDAGE I TIDSRUMMET 09.00 - 18.00.

INDHOLD
ÉN UNDERVISNINGSGANG KAN BESTÅ AF BLANDT ANDET UNDERVISNING, Q&A 
SESSIONS, FACILITERET GRUPPEARBEJDE, ØVELSER ELLER ANDET

I stedet for at tilbyde undervisning om aftenen og 
i weekenderne, tilbyder vi fremmødeundervisning 
på hele hverdage, 1-2 gange hver måned. 

Du kan tage vores HD-uddannelser i Aalborg, 
Viborg, Aarhus og Rungsted. 

OSV.
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HD ONLINE
Søger du endnu mere fleksibilitet, så kan du vælge 
at læse HD som online forløb. Vi har tilrettelagt vo-
res online forløb således, at alle aktiviteter foregår 
online fra studiestart til din sidste eksamen.

Her får du endnu mere frihed til at planlægge hvor 
og hvornår, du vil studere. Dette gør, at du kan 
studere i dit eget tempo og samtidig få det fulde 
udbytte af en HD-uddannelse.

OPTAGET UNDERVISNING
PROFESSIONELT OPTAGEDE VIDEOER, SOM DU 
FLEKSIBELT KAN FØLGE, NÅR DET PASSER DIG. 

Med vores online undervisning har du ingen spild-
tid på transport, og du får meget stor fleksibilitet i 
forhold til netop din hverdag.

På HD Online er hver undervisningsgang opdelt i to 
dele: en professionelt optaget videoundervisning 
og en opfølgende online live undervisning.

UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE 
ONLINE LIVE UNDERVISNING PÅ HVERDAGE I TIDSRUMMET 09.00 - 18.00.

OSV.

ONLINE LIVE UNDERVISNING
ONLINE LIVE UNDERVISNING ER OPFØLGENDE 
AKTIVITETER SOM F.EKS. Q&A  SESSIONS, DISKUSSIONER OG 
ØVELSER I PLENUM SAMT GRUPPEARBEJDE. 
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HD1 ERHVERVSØKONOMISK 
GRUNDUDDANNELSE
HD1 er en tværfaglig  uddannelse, som giver dig et grun-
digt kendskab til det erhvervsøkonomiske område.

Uddannelsen giver dig dybere forståelse for virksom-    
hedens økonomiske, juridiske og organisatoriske rammer, 
således at du får kompetencerne til at bidrage endnu 
mere til virksomhedens daglige drift.

HD1 er en unik mulighed for at kickstarte din karriere 
og sikre fremdrift i din udvikling. Uddannelsen giver dig 
direkte adgang til HD2, hvor du kan blive endnu dygtigere 
på forskellige erhvervsøkonomiske områder.

Udbudssteder: 
Aalborg samt online

DER KAN VÆLGES MELLEM: 

FORRETNINGS-
FORSTÅELSE

15 ECTS

ERHVERVSRET
5 ECTS

SAMFUNDS-
ØKONOMI
10 ECTS

VALGFAG
5 ECTS

ERHVERVS-
ØKONOMISK

METODE
5 ECTS

AFSLUTTENDE 
PROJEKT
10 ECTS

• FORRETNINGSUDVIKLING &           
ENTREPRENØRSKAB

• UDVIDET ERHVERVSRET

1. SEMESTER 2. SEMESTER

3. SEMESTER 4. SEMESTER

FORRETNINGS-
ANALYSE
10 ECTS

Fagkoordinator 
Jens Thøgersen

jeth@business.aau.dk
6163 8603

Studiesekretær
HD1 Online 

Julie Christiansen
julie@business.aau.dk

9940 8993

Studiesekretær 
HD1 Fremmøde

Marlene Klitgaard
mmkl@business.aau.dk

9940 2740



HD2 ORGANISATION OG LEDELSE
HD2 i Organisation og Ledelse styrker dig med de faglige 
kompetencer, du har brug for til at løse opgaver relateret 
til virksomhedsorganisering og ledelse.

Her får du en lederuddannelse, der giver dig en dybere 
forståelse for virksomhedens organisatoriske og ledel-
sesmæssige rammer, så du kan bidrage med kvalificerede  
løsninger, ideer og visioner til udviklingen af jeres organi-
sation.

HD2 i Organisation og Ledelse giver dig direkte adgang til 
Aalborg Universitets akkrediterede MBA-uddannelse. 

Udbudssteder: 
Aalborg, Viborg, Rungsted samt online

DER KAN VÆLGES MELLEM: 

ORGANISATION 
& LEDELSE

15 ECTS

• HRM OG FORANDRINGSLEDELSE
• STRATEGISK SALG OG MARKETING
• SPECIALE I FINANSIEL VIRKSOMHED (SE SIDE 8)

1. SEMESTER 2. SEMESTER

3. SEMESTER 4. SEMESTER

STRATEGI & 
STRATEGISK 
UDVIKLING

15 ECTS

VALGFAG
15 ECTS

AFGANGSPROJEKT
15 ECTS

Fagkoordinator 
René N. Nielsen

rnn@business.aau.dk
9940 8241

Studiesekretær 
Charlotte Krull

ck@business.aau.dk
9940 8049



HD2 i Regnskab og Økonomistyring er for nuværende og 
kommende ledere samt specialister, der arbejder med 
regnskab og økonomistyring. 

Uddannelsen giver dig de faglige kompetencer, som du 
har brug for til at arbejde kvalificeret med virksomhedens 
regnskabsmæssige og økonomiske opgaver.

Uddannelsen giver dig adgang til Aalborg Universitets 
akkrediterede MBA-uddannelse, samt revisorkandidat- 
studiet (cand.merc.aud.).

Udbudssteder: 
Aalborg, Viborg samt online

HD2 REGNSKAB  
OG ØKONOMISTYRING

DER KAN VÆLGES MELLEM: 

ØKONOMI-  
STYRING
10 ECTS

SKATTERET I
5 ECTS

VALGFAG
5 ECTS

• SKATTERET II
• VIRKSOMHEDENS INFORMATIONSBEHANDLING
• PROJEKTLEDELSE
• SMARTNERSHIP FORHANDLING
• COMPLIANCE
• ANTI-HVIDVASK & TERRORFINANSIERING
• SPECIALE I FINANSIEL VIRKSOMHED (SE SIDE 8)

1. SEMESTER 2. SEMESTER

3. SEMESTER 4. SEMESTER

REGNSKABS-

ANALYSE & FINANSIEL 

PLANLÆGNING

10 ECTS

EKSTERNT
REGNSKAB

10 ECTS
STRATEGISK 

LEDELSE  &

 STRATEGIPROCESSER

5 ECTS

AFGANGSPROJEKT
15 ECTS

Fagkoordinator 
Niels Dechow

nielsde@business.aau.dk
9940 3354

Studiesekretær 
Helle Rank Nørgaard

hrn@business.aau.dk
9940 8028



Specialet i Finansiel Virksomhed er for dig, som arbejder 
i finanssektoren og ønsker et indblik i de regler og institu- 
tioner, der regulerer de finansielle virksomheder. 

Med specialet vil du få de faglige kompetencer, som du har 
brug for til at arbejde effektivt og kvalificeret med dine 
opgaver i finanssektoren.

Du kan specialisere dig i Finansiel Virksomhed på dit 3. 
semester på enhver HD2 retning eller tage specialet som 
et selvstændigt forløb. 

Finansansatte kan læse specialet gratis via finans-      
kompetencepuljen. 
Læs hvordan på specialets hjemmeside: SFV.AAU.DK

Udbudssteder: 
Aalborg, Aarhus, Rungsted samt online

SPECIALE I FINANSIEL VIRKSOMHED

DER KAN VÆLGES MELLEM: 

• COMPLIANCE
• PROJEKTLEDELSE
• SMARTNERSHIP FORHANDLING
• ANTI-HVIDVASK & TERRORFINANSIERING

VALGFAG
5 ECTS

1. SEMESTER 2. SEMESTER

3. SEMESTER 4. SEMESTER

STYRING 

AF FINANSIELLE 

VIRKSOMHEDER

10 ECTS AFGANGSPROJEKT
15 ECTS

HD2 FAG
15 ECTS

HD2 FAG
15 ECTS

Fagkoordinator 
Lars Krull

krull@business.aau.dk
9940 2705

Studiesekretær 
Julie Christiansen

julie@business.aau.dk
9940 8993



INFOMØDER

ANSØGNING
DISPENSATION
Du kan søge om dispensation, hvis du ikke opfylder de 
direkte adgangsgivende krav til en HD-uddannelse. Der 
kan dispenseres, hvis det vurderes, at dine kvalifikationer 
kan sidestilles med en af de adgangsgivende uddannelser.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har 
spørgsmål til din ansøgning, adgangskrav og dispensation.

Ansøgning foregår via vores hjemmeside.
Her finder du også vejledning til ansøgningsprocessen.

ADGANGSKRAV
Adgang til HD1 kræver en gymnasial uddannelse eller en 
anden relevant uddannelse på mindst samme niveau.

HD1 giver direkte adgang til HD2, men der er en lang række 
andre uddannelser på mindst samme niveau, som også 
giver adgang til HD2, forudsat du kommer med 2 års                
relevant erhvervserfaring.

ANSØGNINGSFRISTER:    FREMMØDE FORLØB 1. AUGUST 2023     -     ONLINE FORLØB 1. DECEMBER 2023

Vi afholder fysiske infomøder flere steder i landet og on-Vi afholder fysiske infomøder flere steder i landet og on-
line infomøder i 2023. line infomøder i 2023. 

Infomødet giver dig en unik mulighed for at lære mere om Infomødet giver dig en unik mulighed for at lære mere om 
HD-uddannelsernes faglige opbygning, specialiseringer, HD-uddannelsernes faglige opbygning, specialiseringer, 
adgangskrav og undervisningsform (m.m.). adgangskrav og undervisningsform (m.m.). 

Du kan også tilgå introduktionsvideoer til voresDu kan også tilgå introduktionsvideoer til vores
HD-uddannelser på HD-uddannelser på HD.AAU.DKHD.AAU.DK..

Er du nysgerrig på mere viden?Er du nysgerrig på mere viden?

Følg os på sociale medier og bliv opdateret på vores Følg os på sociale medier og bliv opdateret på vores 
HD-uddannelser, enkeltfag og faglige arrangementer. HD-uddannelser, enkeltfag og faglige arrangementer.   



HD2 giver direkte adgang til Aalborg Universitets akkrediterede MBA-uddannelse. 

MBA er en lederuddannelse, der styrker dig med et solidt og avanceret teoretisk 
fundament inden for ledelse og økonomi.  

Som studerende opnår du unikke kompetencer, som vil gøre dig til virksomhedens 
garant for en innovativ tilgang til markeder, organisation, økonomi og strategi.

Læs mere om MBA-uddannelsens indhold, tilrettelæggelse og udbytte på:
MBA.AAU.DK.

VIL DU SKABE ENDNU MERE VÆRDI?

For mig handler det naturligvis om at blive endnu bedre, og om at kunne skabe mere 
værdi for min arbejdsplads. HD er helt basalt nyttig viden som lynhurtigt kan bringes i 
spil, fordi den bliver serveret på en forståelig og anvendelsesorienteret måde.

Uddannelsen er udfordrende, men utroligt godt struktureret både fagligt og praktisk. 
Så selv i et krævende job med en travl hverdag, er det muligt at sikre en god work-life 
balance.

IT-CHEF & DIREKTIONSASSISTENT, DANSK BILGLAS A/S
HD1

MARK KRÜGER OVERGAARD

MBA.AAU.DK

DET ER EN FANTASTISK 
FØLELSE AT KUNNE TAGE 
NY VIDEN OG NYE METODER 
MED PÅ ARBEJDE

”



KONTAKT HD-STUDIERNE

SE MERE PÅ 
HD.AAU.DK

@AAU EXECUTIVE

Hvis du er blevet nysgerrig, har spørgsmål 
eller bare vil have lidt mere information om en 
eller flere af vores uddannelser, så er du altid 
meget velkommen til at kontakte os. 

Du finder kontakt oplysningerne til de enkelte 
uddannelser inde i brochuren.


