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STUDIELEDER, AAU Executive

Har du høje ambitioner for dig selv og din virksomhed, så skal du tage 
en MBA på Aalborg Universitet - en solid og akkrediteret uddannelse på 
højeste niveau.

MBA gør dig i stand til at lede og udvikle din organisation, så den forbliver 
konkurrencedygtig og skaber gode resultater i en foranderlig verden. 
På uddannelsen tages der udgangspunkt i din egen virksomheds pro-
blemstillinger og udfordringer sådan, at den teori du lærer, bliver umiddel-
bart anvendelig for dig.
Uddannelsen gør dig dermed i stand til at skabe nye løsninger og værdi for 
dig og din virksomhed fra første dag.

LARS KRULL

Hos Supervin.dk har vi som ambition at være en kendt og respekteret 
online-vinhandel i Europa og vinverdenen generelt. Senest i 2025 vil vi 
være førende i Skandinavien målt på vækst, omsætning og indtjening, 
ligesom vores serviceniveau og kundetilfredshed fortsat skal være i 
verdensklasse. 

Rygraden i denne proces er godt købmandskab og fagligt dygtige, 
professionelle medarbejdere, som kan drive vores forretningsudvikling. 
For at sikre, at vi har kompetencerne til at indfri vores ambitioner, har vi 
sendt en af vores dygtige ledere på Aalborg Universitets MBA-uddan-
nelse. Allerede fra første seminar har jeg kunne mærke, at han bidra-
ger endnu mere kvalificeret til vores udvikling end han allerede gjorde.

EJER OG CEO, SUPERVIN
MADS JENSEN

MBA er dit springbræt 
til en endnu mere 
spændende og 
udfordrende karriere

”

”AAU’S  MBA sikrer os de 
rette kompetencer i 
forretningsudvikling



ANVENDELSES-
ORIENTERET VIDEN

Du kan forvente, at ud-
dannelsens problem-     
orienterede tilgang sikrer, 
at den teoretiske viden 
bliver omsat til nytænk-
ning og innovation i      
forhold til din hverdag og 
din praksis.

Uanset om du vil være topleder, eller om du øn-
sker at være den bedste til det, du laver nu, så er 
en akkrediteret MBA fra Aalborg Universitet det 
rette valg, hvis du vil styrke din faglighed som 
leder. 

Aalborg Universitets MBA er en anerkendt og 
praktisk orienteret lederuddannelse på master-
niveau med en erhvervsøkonomisk profil, der 
henvender sig til ledere og kommende ledere 
inden for både den private og den offentlige  
sektor.

Du vil på uddannelsen blive præsenteret for an-
vendelsesorienterede og teoretiske tilgange til 
problemløsning inden for ledelse, økonomi, mar-
keting, strategi mm., og du vil lære at omsætte 
viden til nytænkning og innovation. 

Uddannelsen er en 2-årig deltidsuddannelse, 
som gennemføres sideløbende med dit arbejde. 
Du må påregne, at studiet kræver en betydelig 
arbejdsindsats, og du kan forvente ambitiøse og 
motiverede medstuderende.

AALBORG UNIVERSITETS MBA-UDDANNELSE

STÆRKT 
NETVÆRK

På uddannelsen vil du 
møde ambitiøse og mo-
tiverede medstuderen-
de fra mange forskellige 
brancher. Du får dermed 
et stærkt netværk til 
sparring og erfarings-            
udveksling, som du også 
kan få gavn af lang tid 
efter, du har afsluttet ud-
dannelsen.

ØGET 
FORRETNINGS-
FORSTÅELSE

Du vil gennem uddan-
nelsen få en bredere 
og dybere forretnings-       
forståelse, som kan 
være med til at drive din        
virksomheds fortsatte 
udvikling.

UNIKKE 
KOMPETENCER

Du opnår unikke kom-
petencer til udvikling af 
dine erhvervsfunktioner, 
og du bliver virksom-
hedens garant for en                          
innovativ tilgang til mar-
keder, organisation, øko-
nomi og strategi.



FÅ STYR PÅ DET GRUNDLÆGGENDE 
PÅ FØRSTE ÅR

I løbet af de 7 seminarer som uddannelsens 
første år består af, stifter du bekendtskab 
med strategi og organisation, økonomisk sty-
ring og ledelse, virksomheders økonomiske 
omgivelser, marketing i et strategisk perspek-
tiv samt supply chain management.

Begge semestre på uddannelsens første år 
afsluttes med et projekt. 

1. SEMESTER 
(FORÅR)

STRATEGI
OG 

ORGANISATION

SEMINAR 1
ØKONOMISK 

STYRING
OG LEDELSE

1

SEMINAR 2

LIVSLANG LÆRING
EFTER DU HAR AFSLUTTET UDDANNELSEN, ER DU TIL ENHVER TID VEL-
KOMMEN TIL AT KOMME TILBAGE OG FØLGE ETHVERT SEMINAR GRATIS, 
HVIS DU ØNSKER AT FÅ GENOPFRISKET ET EMNE.

MARKETING
I ET

STRATEGISK
PERSPEKTIV

SEMINAR 4
SUPPLY
 CHAIN 

MANAGEMENT

SEMINAR 5
ØKONOMISK 

STYRING
OG LEDELSE

2

SEMINAR 6
STRATEGI 

OG 
ORGANISATIONS-

UDVIKLING

SEMINAR 7
VIRKSOMHEDERS

ØKONOMISKE
OMGIVELSER

SEMINAR 3

2. SEMESTER 
(EFTERÅR)

Når du har gennemført og bestået uddannel-
sens første år, får du titlen Certificate of Busi-
ness Administration (CBA), som er en interna-
tionalt anerkendt titel under MBA-niveauet.

Alle undervisere og fagansvarlige på uddan-
nelsen er blandt de dygtigste fagfolk og bed-
ste undervisere inden for deres fagområde.

SEMESTERPROJEKT CBA-AFHANDLING



PROFILÉR OG SPECIALISÉR DIG 
PÅ ANDET ÅR 

På 3. semester samlæses de to første semina-
rer, hvorefter du kan profilere din MBA i enten
Emergent Management eller Finansiel 
Virksomhed.

Det er centralt for alle semestre, at du vil få 
udviklet og perspektiveret din analytiske til-
gang til opgaveløsning og innovation. Der-
med bringer du dig i en position, hvor du vil

3. SEMESTER 
(FORÅR)

FORRETNINGS-
UDVIKLING OG
BESLUTNINGS-
PROCESSER 1

SEMINAR 8
FORRETNINGS-
UDVIKLING OG
BESLUTNINGS-
PROCESSER 2

SEMINAR 9

SPECIALISERING
PÅ SEMINAR 10 OG 11 VÆLGER DU EN SPECIALISERING I 
ENTEN EMERGENT MANAGEMENT ELLER FINANSIEL VIRKSOMHED.

SPECIALISERING

SEMINAR 11
MBA-AFHANDLINGSPECIALISERING

SEMINAR 10

4. SEMESTER 
(EFTERÅR)

have de bedste forudsætninger for at føre dig 
selv og din virksomhed sikkert ind i fremtiden.

MBA-uddannelsens 4. og sidste semester be-
står af en MBA-afhandling, hvor du demon-
strerer, at du kan anvende den praktiske og 
teoretiske viden, du har tilegnet dig gennem 
uddannelsen.



For mig er det både spændende og udfordrende at være underviser for vores 
MBA-studerende. De er ambitiøse og har høje forventninger til sig selv, deres 
medstuderende og især os der underviser. Mine kollegaer og jeg er meget 
opmærksomme på at imødekomme denne forventning på hvert seminar af 
uddannelsen. 

Undervisningen på MBA er meget dynamisk da vi inddrager de studerende, 
så de løbende relaterer teori og forskning til deres egne erfaringer og aktuelle 
udfordringer.  Det er med til at sikre et optimalt udbytte, så vores studerende 
allerede fra første seminar får kompetencer til at skabe endnu mere værdi for 
dem selv og deres virksomheder. 

PROFESSOR MSO, Ph.D. i Organisation og Strategi

METTE VINTHER LARSEN

Læs mere om 
akkreditering på 
AKKR.DK

”Vi har fokus på 
at give det optimale 
læringsudbytte

Jeg har til fulde fået 
den viden og de 
kompetencer jeg søgte

”

Jeg har altid haft en trang til at udfordre status quo og drive positive 
forandringer. Som min karriere udviklede sig over tid måtte jeg dog er-
kende, at jeg i forhold til mit ambitionsniveau manglede helt fundamental 
lederuddannelse og ikke mindst erhvervsøkonomisk forståelse.  

Med min MBA kan jeg nu bringe min erfaring og kernefaglighed endnu 
bedre i spil for mig selv og min virksomhed. 

Jeg har til fulde fået den viden og de kompetencer jeg søgte, og tilmed 
har jeg fået et stort professionelt netværk i alumnegruppen jeg kan bruge. 
Jeg kan varmt anbefale uddannelsen!

MARTIN BETZER, MBA
UNDERDIREKTØR, Falck Ambulance Danmark



ADGANGSKRAV
For at få adgang til MBA-uddannelsen skal du 
have én af følgende uddannelser:

   • En relevant akademisk bachelor- eller 
     kandidatuddannelse
   • En relevant professionsbachelor
   • En relevant mellemlang videregående 
     uddannelse
   • En anden akademisk masteruddannelse
   • En relevant diplomuddannelse 
     (HD2 har direkte adgang)

Derudover er det et krav, at du har mindst 2 års 
relevant erhvervserfaring.

DISPENSATION
Opfylder du ikke de nævnte adgangskrav, så 
kontakt os og hør nærmere om eventuelt andre 
muligheder for at blive optaget.

ANSØGNINGSFRIST

15. november 2022

Ansøgning foregår online via vores hjemmeside. 
Her finder du også vejleding til ansøgningspro-
cessen. 

AALBORG UNIVERSITETS MBA-UDDANNELSE

Der er studiestart primo februar. 
Studiet er opbygget af en række seminarer 
og mellemliggende studieperioder. 

PRIS
Prisen for MBA-uddannelsen er 189.000 kr. 
(momsfrit), som opkræves i 4 rater à 47.250 kr. 
forud for hvert semester. 

Derudover skal du betale for obligatorisk for-
plejning på kursusstedet, bøger samt eventuelt 
overnatning.

SEMINARER I 2023
Seminar 1:  1/2     -    3/2
Seminar 2:  15/3   -    17/3
Seminar 3:   19/4   -    21/4
Seminar 4:   15/5    -    17/5*
Seminar 5:   6/9     -    8/9
Seminar 6:   4/10   -    6/10
Seminar 7:   15/11    -    17/11

SEMINARER I 2024
Seminar 8:  7/2       -    9/2
Seminar 9:  6/3     -    8/3
Seminar 10:  10/4     -    12/4
Seminar 11:  15/5     -    17/5

Dimission 🎓: 17/1 2025

PRAKTISK INFORMATION
Hvert seminar 
forløber fra onsdag 
eftermiddag til 
fredag eftermiddag.

*Mandag til onsdag 
grundet Kr. Himmel-
fartsferie.



@AAU EXECUTIVEAAU EXECUTIVE

Universitets MBA-uddannelse er akkredi-
teret af Danmarks Akkrediteringsinstitu-
tion, som akkrediterer uddannelser på de         
danske universiteter. 

Akkrediteringssystemet er med til at sikre at 
uddannelserne har en ensartet og høj kvali-
tet, som lever op til nationale og internatio-
nale standarder.

Læs mere på AKKR.DK

EN MBA FRA AALBORG UNIVERSITET 
ER EN INTERNATIONAL 
ANERKENDT UDDANNELSE

Så er du altid mere end velkommen til at 
kontakte os eller komme forbi til et uforplig-
tigende møde omkring uddannelsen med 
studieleder Lars Krull.

Tlf.:   9940 8255

Mail:   mba@aaumba.dk

Adresse: Fibigerstræde 2, 
  9220 Aalborg Ø

VIL DU VIDE MERE?

@AAU EXECUTIVE AAU EXECUTIVE SE MERE PÅ AAUMBA.DK


