VIDEREUDDANNELSE
PÅ CPHBUSINESS
- styrk din karriere

Vi lever i en særlig tid. En tid, hvor ny teknologi og globalisering hurtigere end nogensinde før ændrer
vilkårene for virksomheder og for os selv som mennesker. En tid med både store muligheder og store
udfordringer, som vi skal tackle i fællesskab.
Det er ikke nok at levere mere af det samme. Vi skal tænke nyt, lære nyt, levere nyt. Og det i et stadig
højere tempo. Derfor er udviklingen af kompetencer alfa og omega, hvis din karriere skal leve op til
stadig nye og ambitiøse mål.

INDHOLD

Så vær kræsen, når du vælger uddannelse. Det handler om dig og dine drømme, og du skal ikke gå på
kompromis. Uddannelse skal være dit bedste træk.
Du vil blive udfordret, og det vil din virksomhed også.
Vi ses på Cphbusiness!
Ole Gram-Olesen
Rektor

Uddannelserne i dette katalog er inddelt efter fagområder, og du finder et bredt udvalg af muligheder for videreuddannelse inden for hvert område. Fra hele uddannelser på akademi- eller diplomniveau til enkelte fagmoduler og korte, målrettede forløb. Hvad enten du er interesseret i ledelse, IT,
økonomi eller noget helt fjerde, så finder du i dette katalog helt sikkert ny inspiration til at udvikle
din faglighed.
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Vælg efter fagområde

Kort forløb eller fagmodul

Orienter dig i uddannelsessystemet

Kataloget er inddelt i fagområder, så du
nemt og hurtigt kan finde de uddannelser
eller de fagmoduler, der er relevante for
dig. Se de forskellige fagområder i indholdsfortegnelsen på side 3.

Vil du have et hurtigt kompetenceløft? Prøv
et af vores mange fagmoduler eller korte
forløb. Du får viden og nye værktøjer, du kan
tage i brug med det samme. Se det enkelte
fagområde, og find det fagmodul eller forløb,
der passer dig. Få overblikket via indholdsfortegnelsen på side 3.

Er du i tvivl om dine muligheder? Få det
samlede overblik over hvilken type videreuddannelse, der er det rette valg for dig.
Læs mere på side 6.

Hele uddannelser
- akademi eller diplom

104

106

107

114

Virksomhedstilpassede
uddannelsesforløb

Få økonomisk tilskud

Realkompetencevurdering

Tag din uddannelse online

Vidste du, at mange enkeltpersoner og
virksomheder har mulighed for at søge
økonomisk tilskud til uddannelse? Find ud
af om du eller din virksomhed har mulighed for at søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU). Læs mere på side 106.

Inden du søger ind på en uddannelse, kan
det være en god idé at få et overblik over
den viden og erfaring, du har med dig fra
dit arbejds- og fritidsliv. Den kan du nemlig få papir på. Læs mere om realkompetencevurdering på side 107.

Søger I et kompetenceløft til enkelte
medarbejdergrupper eller til større dele
af organisationen? På Cphbusiness
tilbyder vi tilpassede uddannelsesforløb, der matcher virksomhedens behov.
Læs mere på side 104.
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Er du interesseret i en hel uddannelse, så
er en akademi- eller diplomuddannelse en
god mulighed for dig. Bliv klogere på forskellene mellem uddannelserne og hvad
der er det rette valg for dig. Læs mere på
side 8 og 9.

Vil du gerne videreuddanne dig, men får
du sved på panden ved tanken om at
passe undervisningen ind i en travl hverdag? Hvorfor så ikke tage hele eller dele
af uddannelsen online? Læs mere om
dine muligheder for online uddannelse på
side 114.

|5

OVERBLIK OVER

VIDEREUDDANNELSE
Er du interesseret i at styrke din faglighed og udbygge dine kompetencer sideløbende med dit job?
På Cphbusiness tilbyder vi et stort udvalg af uddannelsesmuligheder på både akademi- og diplomniveau. Du
kan dygtiggøre dig inden for dit nuværende arbejdsområde eller bruge uddannelsen som et springbræt til en
ny karriere. Uanset om du ønsker at læse et enkelt fagmodul eller en hel uddannelse, har du mulighed for at
styrke din faglighed med den nyeste viden og konkrete værktøjer sideløbende med dit job.

Tag din nye viden i brug fra dag ét

Profiler din uddannelse med valgfag

Al vores undervisning er baseret på den nyeste faglige viden og tager udgangspunkt i din hverdag og de
faglige udfordringer, du møder. På den måde kan du
tage din nye viden med dig på arbejde allerede fra
første dag. Alle vores undervisere har stor erfaring
fra erhvervslivet eller egen virksomhed og inddrager
cases, eksempler og problemstillinger fra din og dine
medstuderendes hverdag i undervisningen.

Uanset om du vil læse en hel uddannelse eller blot
et enkelt fagmodul, så er der gode muligheder for at
tilpasse et uddannelsesforløb efter dine ønsker. Vælg
en specifik uddannelsesretning, og giv den en særlig
profil med valgfag, du ønsker. Så får du et uddannelsesforløb, der giver dig lige præcis de kompetencer,
du har brug for.
Du har mulighed for at læse på dag- eller aftenhold,
og der er typisk kun undervisning én gang om ugen.
Arbejdsbyrden er afstemt, så der er tid og plads til
at job, familie og uddannelse kan gå op i en højere
enhed.

ECTS

Kvalitetsstemplet uddannelse

ECTS står for European Credit Transfer System og
er et system, der udelukkende angiver arbejdsbyrden og ikke antyder noget om uddannelsesforløbets
sværhedsgrad. 60 ECTS-point svarer til arbejdsindsatsen for et helt studieår på fuld tid.

På Cphbusiness kan du være sikker på, at den vare
du køber, lever op til de nationale kvalitetskrav. Vi
er som uddannelsesinstitution underlagt den gældende lovgivning på uddannelsesområdet, og alle
akademi- og diplomuddannelser opfylder de krav og
forudsætninger, uddannelserne er akkrediteret og
godkendt under.

Uddannelser hos
Cphbusiness

Øvrige
uddannelser

VIDEREGÅENDE
UDDANNELSER

Fuldtidsuddannelser

Kandidat

Professionsbachelor
(Top-up)
1½ år

Erhvervsakademiuddannelse
2-2½ år

›
›

Professionsbachelor
3½ år

›

Uddannelser samtidigt med job (deltid)

Masteruddannelse

Diplomuddannelse
2-3 år

›

Universitetsbachelor
Akademiuddannelse
3 år

›
Arbejdsmarkedsuddannelse

Erhvervsfaglig
uddannelse

Gymnasial
uddannelse

Grundlæggende voksen
uddannelse

UNGDOMS- OG
VOKSENUDDANNELSER

Niveauoversigt
I ovenstående oversigt kan du se, hvor akademi- og diplomuddannelserne er placeret i forhold til andre uddannelser i det danske uddannelsessystem.
Korte forløb og fagmoduler varierer i varighed, niveau og antal ECTS-point. I kataloget kan du under hvert
korte forløb og fagmodul se niveau, og hvor mange ECTS-point, de hver især har. For information om varighed af fagmoduler og korte forløb kan du besøge vores hjemmeside: cphbusiness.dk.
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Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Er du interesseret i at styrke din faglighed og udbygge dine kompetencer sideløbende med dit job?
Så er videreuddannelse på akademiniveau en god
mulighed for dig. Du kan dygtiggøre dig inden for dit
nuværende arbejdsområde eller bruge uddannelsen
som et springbræt til en ny karriere. Med en akademiuddannelse kan du styrke din faglighed, og du får
værktøjer til at kunne engagere dig i praksisnære
problemstillinger.

På Cphbusiness tilbyder vi et stort udvalg af uddannelsesmuligheder på diplomniveau, der er kompetencegivende inden for mange forskellige brancher
og funktioner. Uanset om du ønsker at læse et enkelt
fagmodul eller en hel uddannelse, får du med en
diplomuddannelse mulighed for at styrke din faglighed og din kompetence til at indgå i praksisnære og
teoretiske problemstillinger inden for dit fagområde.

Niveau
En akademiuddannelse svarer i niveau til en kort,
videregående uddannelse fx markedsføringsøkonom,
finansøkonom, datamatiker eller multimediedesigner.
Alt indhold på uddannelsen er erhvervsrettet, og
du arbejder praksisorienteret med teori og metode. I figuren på side 7 kan du få et overblik over det
videregående uddannelsessystem i Danmark og blive
klogere på niveauet for akademiuddannelser.

Uddannelsens opbygning
En hel akademiuddannelse tager typisk tre år at
gennemføre, og skal gennemføres inden for seks år.
Akademiuddannelsen består af fagmoduler svarende
til 50 ECTS-point og et afgangsprojekt svarende til
10 ECTS-point - i alt 60 ECTS-point.
Alle akademiuddannelser på Cphbusiness er sammensat af obligatoriske og valgfrie fagmoduler, så du
kan tilpasse uddannelsen efter dine kompetencebehov. Ønsker du ikke en hel uddannelse, kan du også
vælge at læse et enkelt fagmodul.

Uddannelsesretninger
På Cphbusiness tilbyder vi hele akademiuddannelser,
korte forløb og enkelte fagmoduler inden for områderne: IT og multimedie, økonomi og finans, ledelse
og kommunikation, service og oplevelse, innovation
og entreprenørskab, salg og markedsføring og laboratorie og miljø. Se indholdsfortegnelsen på side 3
for at finde det fagområde, der interesserer dig.

■■
■■
■■

Oplevelsesøkonomi (s. 83)
Retail (s. 53)
Økonomi- og ressourcestyring (s. 72-73)

Få gavn af din erhvervserfaring
En akademiuddannelse på Cphbusiness anerkender din relevante erhvervserfaring som en del af din
uddannelse. Din erhvervserfaring (på minimum to år)
tæller 60 ECTS-point, og det samme gør de fag, du
tager som en del af din akademiuddannelse. En hel
akademiuddannelse svarer således til en kort, videregående uddannelse på 120 ECTS-point.

Adgangskrav
En gymnasial uddannelse og to års relevant erhvervserfaring, eller en grunduddannelse for voksne
(GVU) eller en relevant erhvervsuddannelse (EUD).
Opfylder du ikke disse adgangskrav, har du mulighed
for at kvalificere dig via dine realkompetencer. Læs
mere på side 107.

Undervisning
Al vores undervisning er baseret på den nyeste, faglige viden og tager udgangspunkt i din hverdag og de
faglige udfordringer, du møder. På den måde kan du
tage din nye viden med dig på arbejde allerede fra
første dag. Alle vores undervisere har stor erfaring
fra erhvervslivet eller egen virksomhed, og de inddrager cases, eksempler og problemstillinger fra den
virkelige verden i undervisningen.

markedsføring. Se indholdsfortegnelsen på side 3 for
at finde det fagområde, der interesserer dig.
Herunder kan du se vores diplomuddannelser:
■■
■■
■■
■■

Niveau
En diplomuddannelse svarer i niveau til en professionsbacheloruddannelse, men tages på deltid sideløbende med jobbet. I figuren på side 7 kan du få et
overblik over det videregående uddannelsessystem i
Danmark og blive klogere på niveauet for diplomuddannelser.

Uddannelsens opbygning
En hel diplomuddannelse tager typisk 2½ - 3 år at
gennemføre og skal gennemføres inden for seks år.
Diplomuddannelsen består af fagmoduler svarende
til 45 ECTS-point og et afgangsprojekt på 15 ECTSpoint - i alt 60 ECTS-point. Alle diplomuddannelser
på Cphbusiness er sammensat af obligatoriske og
valgfrie fagmoduler, så du kan tilpasse uddannelsen
efter dine kompetencebehov. Ønsker du ikke en hel
uddannelse, så kan du også vælge at læse et enkelt
fagmodul.

Uddannelsesretninger
På Cphbusiness tilbyder vi hele diplomuddannelser,
korte forløb og enkelte fagmoduler inden for områderne: IT og multimedie, økonomi og finans, ledelse
og kommunikation, service og oplevelse, og salg og

■■

Ledelse (s. 16-17)
Ledelse for projektledere (s. 18)
Softwareudvikling (s. 39)
Webudvikling (s. 38)
Merkantile retninger:
■■ International handel og markedsføring (s. 56-57)
■■ Leisure management (s. 84)
■■ Sportsmanagement (s. 85)
■■ Økonomi og regnskab (s. 76)

Adgangskrav
En relevant uddannelse mindst på niveau med en
erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) taget som reguleret
forløb. Desuden skal du have mindst to års relevant
erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse.
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du muligvis kvalificere dig via dine realkompetencer. Læs mere
på side 107.

Undervisning
Al vores undervisning er baseret på den nyeste, faglige
viden og tager udgangspunkt i din hverdag og de
faglige udfordringer, du møder. På den måde kan du
tage din nye viden med dig på arbejde allerede fra
første dag. Alle vores undervisere har stor erfaring fra
erhvervslivet eller egen virksomhed, og de inddrager
cases, eksempler og problemstillinger fra den virkelige
verden i undervisningen.

Herunder kan du se vores akademiuddannelser:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
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Finansiel rådgivning (s. 74-75)
Gastronomi (s. 82)
Informationsteknologi (s. 36-37)
Innovation, produkt og produktion (s. 90)
International handel og markedsføring (s. 52)
International transport og logistik (s. 54)
Kommunikation og formidling (s. 14-15)
Ledelse (s. 12-13)

|9

LEDELSE OG
KOMMUNIKATION
Uddannelser
■■
■■
■■
■■

Akademiuddannelsen i ledelse
Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling
Diplomuddannelsen i ledelse
Diplomuddannelsen i ledelse for projektledere

Korte forløb
■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Kulturmøde eller kultursammenstød – et globalt perspektiv
Ledelse og kommunikation - professionel lederadfærd
Stresscoaching i virksomheder
Mindfulness
Personlig udvikling i forandringsledelse
- balance, styrke, og gennemslagskraft
Web content designer
Social media advisor
Public relations manager
Fundraising manager
Tekstforfatter
Digital mødeleder

Fagmoduler
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Vi hjælper med professionel
sparring, så du får forankret din
nye viden i organisationen.
Jørgen Leif Stilling
Områdechef,
Ledelse og Kommunikation

Kommunikation i praksis
Strategisk kommunikation
Præsentationsteknik
Ledelse i praksis
Teamledelse
Human resource management
Strategisk projektledelse
Forandringledelse
Ledelse og filosofi

Tag uddannelsen online
gennem SmartLearning
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Læs mere på side 114.
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AKADEMIUDDANNELSE

LEDELSE

Drømmer du om et job, hvor gode ledelsesværktøjer
og et godt blik for at analysere, planlægge og udføre
ledelse er en nødvendighed? Så er en akademiuddannelse i ledelse den rette uddannelse for dig.
Med akademiuddannelsen i ledelse får du værktøjerne til at lede virksomheden, samtidig med at du
sikrer dine medarbejderes faglige og personlige
udvikling. Uddannelsen sætter fokus på både dine
personlige og ledelsesfaglige kompetencer og sætter dig i stand til at arbejde med ledelsens mange
praktiske såvel som strategiske facetter i både nationale og internationale virksomheder.

Niveau
En akademiuddannelse svarer i niveau til en kort, videregående uddannelse. Du kan læse mere om niveauet for akademiuddannelser på side 7.

Optagelseskrav
Læs mere om optagelseskrav for akademiuddannelser på
cphbusiness.dk.

Obligatoriske fagmoduler (30 ECTS)
■■
■■

Du lærer bl.a. om
■■
■■
■■
■■
■■

Organisation og arbejdspsykologi
Ledelsesopgavens praktiske facetter
Strategisk ledelse
Forandringsledelse
Team og individer

■■

Valgfrie fagmoduler (20 ECTS)
■■
■■
■■
■■

Er uddannelsen noget for dig?
Med en akademiuddannelse i ledelse bliver du klædt
godt på til at håndtere lederrollens mange facetter og forskellige arbejdsområder. Du får en stor
værktøjskasse af ledelsesmæssige værktøjer, du kan
trække på til at løse både større strategiske opgaver
og praktiske problemstillinger, du møder i dit daglige
arbejde som leder.

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

FAKTA

■■
■■
■■
■■

OMFANG
60 ECTS
STUDIESTART
Flere gange om året

Ledelse i praksis (10 ECTS)
Organisation og arbejdspsykologi (10 ECTS)
Det strategiske lederskab (10 ECTS)

■■
■■

Human resource management (10 ECTS)
Personalejura (10 ECTS)
Projektstyring i praksis (10 ECTS)
Coaching i organisationer (10 ECTS)
Filosofi i ledelse (10 ECTS)
Lean ledelse i praksis (10 ECTS)
Forandringsledelse (10 ECTS)
Coaching og konflikthåndtering (10 ECTS)
Mediation (10 ECTS)
Arbejdsmiljø (10 ECTS)
Arbejdsmiljøledelse (10 ECTS)
Interkulturel ledelse og samarbejdsprocesser (10 ECTS)
Ledelse der skaber social kapital (5 ECTS)
Lederens forretningsforståelse (10 ECTS)
Positiv psykologi i ledelse (5 ECTS)
Positiv psykologi i organisationen (5 ECTS)
Procesfacilitering (5 ECTS)
Strategi i juridisk perspektiv (5 ECTS)
Teamledelse (5 ECTS)
Organisation og arbejdspsykologi (10 ECTS)
Grundlæggende bestyrelsesansvar (5 ECTS)
Udvidet bestyrelsesansvar (5 ECTS)

Desuden kan du vælge fagmoduler uden for fagområdet
svarende til maks. 10 ECTS.

Afgangsprojekt (10 ECTS)
STED
København og Lyngby

Uddannelsen afsluttes med et obligatorisk afgangsprojekt, hvor du udarbejder en skriftlig projektrapport,
som skal forsvares mundtligt.

VARIGHED
Typisk 3 år

12 |
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AKADEMIUDDANNELSE

KOMMUNIKATION OG
FORMIDLING
Vil du skabe kommunikation, der brænder igennem? Og vil du gerne blive bedre til at formidle dit budskab til
forskellige målgrupper? Så er uddannelsen i kommunikation og formidling det rette valg.
På uddannelsen får du overblik over de forskellige former for kommunikation, en virksomhed skal håndtere
- både internt og eksternt. Samtidig bliver du i stand til at sætte kommunikationen ind i en større, strategisk
sammenhæng.
I moderne kommunikation møder du målgruppen gennem mange forskellige medier, og derfor er digital
kommunikation en væsentlig del af uddannelsen.

Du lærer bl.a. om
■■
■■
■■

■■

■■

Kommunikation i praksis
Interessentgrupper
Principper for kommunikation til de rette
målgrupper
Forskellige former for intern og ekstern
kommunikation
Digital kommunikation

Er uddannelsen noget for dig
Uddannelsen er for dig, der gerne vil blive bedre til
at håndtere alle aspekter af virksomhedens kommunikation – fra strategiske overvejelser til færdigt
produkt.

Optagelseskrav
Læs mere om optagelseskrav for akademiuddannelser på cphbusiness.dk.

Obligatoriske fagmoduler (20 ECTS)
■■
■■

Valgfrie fagmoduler (30 ECTS)
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Niveau
En akademiuddannelse svarer i niveau til en kort
videregående uddannelse, men tages på deltid sideløbende med jobbet. Du kan læse mere om niveauet
for akademiuddannelser på side 7.

FAKTA

Kommunikation i praksis (10 ECTS)
Strategisk kommunikation (10 ECTS)

Fundraising i praksis (10 ECTS)
Global kommunikation (5 ECTS)
Online kommunikation (10 ECTS)
Præsentationsteknik (5 ECTS)
Skriftlig kommunikation (5 ECTS)
Sociale medier (10 ECTS)

Desuden kan du vælge fagmoduler uden for fagområdet svarende til maks. 15 ECTS.

Afgangsprojekt (10 ECTS)
Uddannelsen afsluttes med et obligatorisk afgangsprojekt, hvor du udarbejder en skriftlig projektrapport, som skal forsvares mundtligt.

OMFANG
60 ECTS
STUDIESTART
Flere gange om året
STED
København og Lyngby
VARIGHED
Typisk 3 år

14 |
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Vælg fra en bred palette af
markedets stærkeste leder- og
kommunikationsuddannelser.
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DIPLOMUDDANNELSE

LEDELSE

Obligatoriske fagmoduler (30 ECTS)

Har du ledelsesansvar eller er du på vej mod et lederjob, så er diplomuddannelsen i ledelse en oplagt
mulighed for dig. Med en diplomuddannelse i ledelse
får du styrket dine personlige lederevner og får samtidig forståelse for både strategisk ledelse og strukturledelse. Samtidig får du mulighed for at udvikle et
stærkt netværk.

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Uddannelsen fokuserer på dit personlige lederskab
og styrker udviklingen af dine ledelseskompetencer
ved at koble den teoretiske viden, du får på uddannelsen, med ledelsesmæssige erfaringer fra din
hverdag som leder.

Valgfrie fagmoduler (15 ECTS)
■■
■■
■■

Du lærer bl.a. om
■■
■■
■■

Det personlige lederskab 1 (5 ECTS)
Det personlige lederskab 2 (5 ECTS)
Ledelse og medarbejdere 1 (5 ECTS)
Ledelse og medarbejdere 2 (5 ECTS)
Ledelse og organisation 1 (5 ECTS)
Ledelse og organisation 2 (5 ECTS)

■■

Motivation af medarbejdere
Personligt lederskab
Ledelse og organisationen

■■
■■
■■
■■

Værdi for dig og virksomheden

■■
■■

Forandringsledelse (5 ECTS)
Human resource management og ledelse (5 ECTS)
Ledelse af marketing og ekstern
kommunikation (5 ECTS)
Ledelse, kommunikation og organisation (5 ECTS)
Ledelse og coaching (5 ECTS)
Ledelse og filosofi (5 ECTS)
Ledelse og globalisering (5 ECTS)
Ledelse og jura (5 ECTS)
Ledelse og kompetenceudvikling (5 ECTS)
Projektledelse (5 ECTS)
Strategisk ledelse (5 ECTS)
Team- og netværksledelse (5 ECTS)
Videns- og innovationsledelse (5 ECTS)
Økonomisk ledelse (5 ECTS)

Tager du en diplomuddannelse i ledelse på Cphbusiness, vil udbyttet for dig og din virksomhed være:
■■ stor udviklingsgrad af ledelseskompetencer;
■■ håndtering af komplicerede organisatoriske
udfordringer;
■■ ledelse og motivering af medarbejdere;
■■ udformning og fortolkning af overordnede mål
og strategier.

Desuden kan du vælge fagmoduler uden for fagområdet
svarende til maks. 5 ECTS.

Er uddannelsen noget for dig?

Afgangsprojekt (15 ECTS)

■■
■■
■■
■■

Uddannelsen afsluttes med et obligatorisk afgangsprojekt, hvor du udarbejder en skriftlig projektrapport,
som skal forsvares mundtligt.

Uddannelsen er for dig, der gerne vil arbejde med
motivering af medarbejdere og udvikle dine ledelseskompetencer, samt lære at håndtere komplicerede organisatoriske udfordringer i både danske og
internationale virksomheder.

Niveau
En diplomuddannelse svarer i niveau til en bacheloruddannelse, men tages på deltid sideløbende med
jobbet. Du kan læse mere om niveauet for diplomuddannelser på side 7.

FAKTA

Optagelseskrav
Læs mere om optagelseskrav for diplomuddannelser
på cphbusiness.dk.

16 |

OMFANG
60 ECTS

STUDIESTART
Flere gange
om året

VARIGHED
Typisk 2½ - 3 år

STED
København og
Lyngby

| 17

DIPLOMUDDANNELSE

LEDELSE FOR
PROJEKTLEDERE
Arbejdsmarkedets krav til professionelle og kompetente projektledere, der kan planlægge, styre og lede
komplekse projekter, er stadigt stigende.
Derfor har vi med udgangspunkt i diplomuddannelsen i ledelse lavet en uddannelse, hvor indholdet er
tilrettelagt, så det imødekommer netop de udfordringer, du står overfor i din hverdag som projektleder
eller projektchef.
Med en diplomuddannelse for projektledere bliver
du i stand til at lede og coache projektdeltagere, udvælge og bruge de korrekte projektledelsesværktøjer
og metoder, og i stand til at kunne dokumentere og
rapportere din styring af projektet.
Du fornyr dine leder- og kommunikationsevner, og
du får styr på den strategiske projektledelse.

Optagelseskrav
Relevant videregående uddannelse samt to års relevant erhvervserfaring. Alternativt realkompetencer,
der svarer til adgangskravene.
Læs mere om optagelseskrav for diplomuddannelser
på cphbusiness.dk.

Obligatoriske fagmoduler (45 ECTS)
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Under forløbet får du hele tiden mulighed for at
kombinere din praktiske erfaring med teori, og dine
projektlederkompetencer bliver derfor betydeligt
skærpet.

Du lærer bl.a. om
■■

■■

■■

■■
■■
■■

Projektstyring, strukturering, estimering og opfølgning
Personligt lederskab, positioner og relationer i
organisationer
Kompetenceudvikling, motivation og konflikthåndtering
Forandringsprocesser og -kommunikation
Program- og porteføljeledelse
Agile thinking og innovative processer

Værdi for virksomheden
Du arbejder med konkrete projektledelsesopgaver
for din virksomhed, og du udvikler kompetencer til at
planlægge og udøve effektiv ledelse i et projekt fra
start til slut, herunder at skabe motivation og engagement hos deltagere.

Er uddannelsen noget for dig?
Uddannelsen er for dig, der har interesse i at lære de
mest effektive teorier og metoder inden for projektledelse og derved få styrket dine ledelsesmæssige
kompetencer betydeligt.

Niveau

■■
■■

Projektledelse (5 ECTS)
Det personlige lederskab 1 (5 ECTS)
Det personlige lederskab 2 (5 ECTS)
Ledelse og medarbejdere 1 (5 ECTS)
Ledelse og medarbejdere 2 (5 ECTS)
Ledelse og organisation 1 (5 ECTS)
Ledelse og organisation 2 (5 ECTS)
Strategisk projektledelse (5 ECTS)
Videns- og innovationsledelse (5 ECTS)

Afgangsprojekt (15 ECTS)
Uddannelsen afsluttes med et obligatorisk afgangsprojekt, hvor du udarbejder en skriftlig projektrapport, som skal forsvares mundtligt.

FAKTA
OMFANG
60 ECTS
STUDIESTART
Flere gange om året
STED
København og Lyngby
VARIGHED
Typisk 2½ - 3 år

En diplomuddannelse svarer i niveau til en bacheloruddannelse, men tages på deltid sideløbende med
jobbet. Du kan læse mere om niveauet for diplomuddannelser på side 7.

18 |

| 19

KORT FORLØB

KORT FORLØB

– et globalt perspektiv

- professionel lederadfærd

KULTURMØDE ELLER
KULTURSAMMENSTØD
Vi er stadig i tættere kontakt med andre kulturer
både i vores hverdagsliv og i vores arbejdsliv, og
evnen til at agere interkulturelt kompetent er dermed blevet et must. Relationerne til lande uden for
Danmark er blevet både hyppigere og tættere, og
mange danske virksomheder har i dag en sammensat medarbejderstab med stor etnisk og kulturel
diversitet, hvilket stiller nye krav til vores måde at
kommunikere på.

Du lærer bl.a. om
■■

■■

■■
■■
■■

Organisationen i et interkulturelt/globaliseret
perspektiv
Ledelsesmæssige udfordringer i et interkulturelt/
globaliseret perspektiv
Globalisering og interkulturelle analyser
Globalisering og interkulturelle kompetencer
Globalisering og interkulturel kommunikation

LEDELSE
OG KOMMUNIKATION
Uanset fra hvilken vinkel eller hvilket perspektiv,
man anskuer ledelse, er ledelse og kommunikation
to sider af samme sag. Ledelsens opgave er at organisere virksomheden, bl.a. gennem kommunikation, som derfor bliver en central del af ledelsens
arbejde. Ledelse og kommunikation går således
hånd i hånd, når virksomhedens målsætninger skal
realiseres.
På dette korte forløb bliver du rustet til at kunne
kommunikere med forskellige målgrupper i forskellige situationer - både internt og eksternt.

Du lærer bl.a. om
■■

■■

■■

Værdi for dig og virksomheden
Med uddannelsen står du og din virksomhed stærkt
i forhold til arbejde på tværs af landegrænser og at
kunne agere hensigtsmæssigt i mødet med andre
kulturer.

Er forløbet noget for dig?
Uddannelsen er for dig, der har en interesse i og
arbejdsmæssigt behov for at professionalisere din
tilgang til og forståelse af andre kulturer. På denne
uddannelse bliver du introduceret til hvilken viden,
du skal erhverve dig for at kunne agere interkulturelt
kompetent i forhold til forskellige omgivelser, forskellige situationer og forskellige målgrupper.

Niveau
Dette korte forløb er baseret på fagmodulet ledelse
og globalisering fra diplomuddannelsen i ledelse. Du
kan læse mere om niveauet for diplomuddannelser
på side 7.

Optagelseskrav
Læs mere om optagelseskrav for diplomuddannelser
på cphbusiness.dk.

■■
■■
■■

Kommunikation i et ledelsesmæssigt og organisatorisk perspektiv
Corporate Communication/integreret kommunikation
PR
Krisekommunikation
Værktøjer (analyse - planlægning)
Formidling (mundtligt og skriftligt)

Er forløbet noget for dig?
Forløbet er for dig, der gerne vil udvikle dit daglige arbejde med ledelse og kommunikation.

Værdi for virksomheden
Efter forløbet kan du bidrage til at effektivisere
virksomhedens arbejde gennem en forbedret
kommunikation.

Niveau
Dette korte forløb er baseret på fagmodulet
ledelse og kommunikation fra diplomuddannelsen i ledelse. Du kan læse mere om niveauet for
diplomuddannelser på side 7.

Optagelseskrav
Læs mere om optagelseskrav for diplomuddannelser på cphbusiness.dk.
5 ECTS | EKSAMEN | KØBENHAVN/LYNGBY/KOLDING

5 ECTS | EKSAMEN | KØBENHAVN/LYNGBY/KOLDING

Bemærk: Uddannelsesforløbet udbydes i samarbejde
med IBA Erhvervsakademi Kolding.
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Bemærk: Uddannelsesforløbet udbydes i samarbejde
med IBA Erhvervsakademi Kolding.
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KORT FORLØB

STRESSCOACHING
I VIRKSOMHEDER

KORT FORLØB

PERSONLIG UDVIKLING I
FORANDRINGSLEDELSE
– balance, styrke og gennemslagskraft

Der er ingen tvivl om, at stress står og bør stå højt
på listen over udfordringer, man som virksomhed
skal forholde sig til. Både som leder og medarbejder
kan man blive ramt af stress på et tidspunkt i løbet af
karrieren, men heldigvis er der skridt, man kan tage,
både som individ og organisation, for at forebygge
stress på arbejdspladsen.
Certificering i stresscoaching er for ledere, HR-professionelle, konsulenter, coaches eller andre, som arbejder professionelt med mennesker i virksomheder.
Når du gennemfører forløbet ’Stresscoaching i virksomheder’, bliver du certificeret stresscoach og kan
fungere som rådgiver og sparringspartner for både
ledelsen, HR-funktionen og andre involverede parter.
Har du en anerkendt coachuddannelse, certificeres
du som stresscoach. Har du ikke en sådan uddannelse, opnår du kursusbevis som stressbehandler.

Du lærer bl.a. at
■■
■■
■■
■■
■■

■■

■■

nedbringe og forebygge stress i virksomheden;
bringe stressramte tilbage på job;
kortlægge individuelle stressprofiler;
identificere stresssymptomer;
arbejde med konkrete metoder, der støtter den
stressramte;
identificere stresskilder og grader af stressbelastning;
arbejde med stresscoaching i grupper.

Er forløbet noget for dig?
Forløbet er for dig, der gerne vil arbejde med håndtering og forebyggelse af stress i virksomheder samt
udvikle din viden og dine kompetencer inden for
området.
KØBENHAVN/LYNGBY/KOLDING

Mennesker er et langt vigtigere redskab end fx projektplaner og budgetter, når det handler om at skabe
forandringer i organisationer. Vil du være kaptajn
og sikre styringen i virksomhedens forandringsprocesser? Vil du lære at navigere i oprørte vande,
sætte sejl og retning for succesfulde forandringer og
samtidig udvikle dig selv? Så tilbyder vi en buket af
læringsstrategier, som du kan bruge til din personlige
performance i forandringsledelse.
Formålet med forløbet i personlig udvikling i forandringsledelse er, at du bliver klogere på dig selv og
styrker dit indre og ydre lederskab i samspil med
andre. Forløbet er funderet i teorier inden for organisation, psykologi, filosofi og kommunikation, og du
kommer til at arbejde med teorierne med udgangspunkt i din situation nu og her.

Du lærer bl.a. om
■■
■■
■■
■■

KORT FORLØB

■■

MINDFULNESS

■■
■■
■■
■■

– genvind balancen i en hektisk hverdag
Ønsker du at skabe mere overskud og overblik i
hverdagen? Vil du forebygge stress, og har du brug
for værktøjer, der skaber nærvær og balance? Så kan
kurset i mindfulness gøre en stor forskel – både for
dig selv og din organisation.
På dette intensive kursus lærer du om evidensbaserede og internationalt anerkendte teorier inden for
mindfulness. Du lærer derudover en række konkrete
teknikker, som du nemt kan omsætte til praksis i din
virksomhed, så du bidrager til at skabe større trivsel
og engagement på arbejdspladsen.

Du lærer bl.a. om
■■

At bruge mindfulness til at skabe overblik og indre ro midt i en hektisk hverdag. Vi arbejder med
forskningsmæssigt veldokumenterede metoder,
der bl.a. er udviklet af den amerikanske professor, Jon Kabat-Zinn.

■■

■■

■■
■■

At styrke relationerne i teamet ved hjælp af
positiv og nærværende kommunikation – selv i
konfliktfyldte og hektiske situationer.
At træne bevidst nærvær ved hjælp af meditations- og visualiseringsøvelser.

Værdi for virksomheden
■■
■■

Større trivsel og engagement i opgaverne
Forebyggelse af stress

Bonus
Foruden to hele undervisningsdage med to undervisere tilbyder vi en 1-1 coaching session, hvor du får
hjælp til at fortsætte din mindful-udvikling.
5 Ects | eksamen | KØBENHAVN/lyngby/KOLDING

Bemærk: Uddannelsesforløbene udbydes i samarbejde med IBA Erhvervsakademi Kolding.
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Den organisatoriske ramme for forandring
Forandringsmodeller og teori
Kommunikation som forandringsværktøj
Projektstyring
Persontyper
Konflikthåndtering
Coaching
Grupper og teams
Ledelse gennem personlig passion for forandring
Ledelsesetik og -filosofi
Mindfulness

Er uddannelsesforløbet noget for dig?
Uddannelsesforløbet er for dig, som enten arbejder
med eller skal deltage i forandringsprocesser og har
lyst til at arbejde med dig selv og din personlige
udvikling.

Værdi for virksomheden
Handlekraftige og selvkørende medarbejdere og ledere med drivkraft og personlig power i forandringsprocesser.

Niveau
Dette korte forløb er bl.a. baseret på fagmodulet
forandringsledelse fra akademiuddannelsen i ledelse.
Du kan læse mere om niveauet for akademiuddannelser på side 7.
10 ECTS | EKSAMEN | KØBENHAVN/LYNGBY/KOLDING

Bemærk: Uddannelsesforløbet udbydes i samarbejde
med IBA Erhvervsakademi Kolding.
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KORT FORLØB

WEB CONTENT DESIGNER
Content Marketing tager nu for alvor fart i Danmark,
og i USA har det vist sig at være op til fire-fem gange så effektivt som traditionel markedsføring. Der er
derfor al mulig grund til at dygtiggøre sig inden for
området – og helst inden dine konkurrenter.
Content Marketing handler om at producere så
relevant og værdifuldt indhold, at kunderne flokkes
om virksomhedens brand – og gerne tager vennerne
med. Vi arbejder meget praktisk med udvikling af
content, der matcher brugernes behov, og du bliver
derfor præsenteret for en lang række effektive værktøjer, som du kan bruge til at producere professionelt
indhold – også uden brug af grafiker eller programmør.

Værdi for virksomheden
Du arbejder intensivt med virksomhedens indhold på
nettet og udvikler en content marketing strategi.
Din virksomhed er omdrejningspunktet, og du arbejder med praktisk produktion af content i relation
til netop din virksomhed og branche og får sparring
undervejs.

Er forløbet noget for dig?
Forløbet er for alle, der har interesse for produktion
af godt digitalt indhold, hvad enten du er ansvarlig
for virksomhedens online markedsføring og kommunikation, eller du er selvstændig og gerne vil markedsføre dig effektivt og billigt på nettet. Det kan
også være, du lever af at rådgive andre virksomheder om deres kommunikation.

Du lærer bl.a. om
■■
■■
■■
■■
■■

Content strategier og planlægning
Content Marketing i praksis
Produktion af content med online værktøjer
Webjournalistik og blogs
Content curation

Niveau
Dette korte forløb er bl.a. baseret på fagmodulet
online kommunikation fra akademiuddannelsen i
kommunikation og formidling. Du kan læse mere om
niveauet for akademiuddannelser på side 7.
10 ects | eksamen | KØBENHAVN/LYNGBY/KOLDING

KORT FORLØB

SOCIAL MEDIA ADVISOR
Bliv virksomhedens social media-rådgiver og lær,
hvordan du gør sociale medier til en integreret del af
jeres strategi.
På dette uddannelsesforløb lærer du at udnytte de
sociale mediers unikke mulighed for at engagere dig
med dine kunder på nye og anderledes måder og
herigennem opbygge stærkere relationer, øge loyaliteten og ikke mindst salget.
Du får ny viden og inspiration til dit arbejde med
sociale medier, og du får kompetencer til at udvikle
strategier og håndtere virksomhedens online kommunikation professionelt.
Igennem forløbet arbejder vi praktisk med en lang
række social media-platforme, så du bliver i stand
til at vurdere, hvad der virker bedst i forhold til din
virksomhed og branche.

gerne vil have en dybere indsigt i præmisserne for
at arbejde strategisk og praktisk med de forskellige
medieplatforme. Det kan også være, at du lever af at
rådgive andre virksomheder om deres kommunikation.

Du lærer bl.a. om
■■

■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Værdi for virksomheden
Du får viden og inspiration til at opbygge virksomhedens social media-strategier, og du styrker virksomhedens online kommunikation og får kompetencerne
til at levere målbare resultater med social media.

Er forløbet noget for dig?
Forløbet er for dig, der arbejder med sociale medier
som kommunikationskanal i din virksomhed og som

■■

Værdien i at forstå mennesker for at skabe et
troværdigt brand
Baggrunden for sociale medier
Netværkstankegangen, kommunikation og engagement
Strategiudvikling – metoder og teorier
Opbygning af dialog og brugerinvolvering
Styring, effektmåling og succeskriterier
Medieforbrug og brugeradfærd
Praktisk anvendelse af aktuelle platforme
Forebyggelse og styring af kriser i sociale medier
Ledelse i en 2.0-verden og formulering af politikker

Niveau
Dette korte forløb er bl.a. baseret på fagmodulet
sociale medier fra akademiuddannelsen i kommunikation og formidling. Du kan læse mere om niveauet
for akademiuddannelser på side 7.
10 ects | eksamen | KØBENHAVN/LYNGBY/KOLDING

Bemærk: Uddannelsesforløbet udbydes i samarbejde med IBA Erhvervsakademi Kolding.
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Bemærk: Uddannelsesforløbet udbydes i samarbejde med IBA Erhvervsakademi Kolding.
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KORT FORLØB
KORT FORLØB

PUBLIC RELATIONS MANAGER
Mediebranchen kan være en af organisationens
vigtigste samarbejdspartnere. Men det gælder om at
have strategien på plads og kende spillereglerne.
Har du ”den gode historie” klar? Uddannelsesforløbet
til public relations manager giver dig forståelse for,
hvilken rolle medierne har, og hvordan du gennem
godt pressearbejde kan få din organisations historier
fortalt.

praktiske metoder til selv at udføre det gode pressearbejde for virksomheden.

Du lærer bl.a. om
■■
■■
■■
■■
■■

Under forløbet arbejder du praksisorienteret med at
finde og vinkle ”den gode historie” og med at tage
kontakt til pressen for at få historien bragt. Du får
teorier og metoder med hjem til at lægge en god
mediestrategi for din virksomhed.

Er forløbet noget for dig?
Public relations manager er forløbet for dig, som
ønsker forståelse for journalistens arbejde samt

■■

Pressehåndtering og godt pressearbejde
Public relations
Krisestyring og –kommunikation
Kontakt til pressen
Nyhedskriterier og medievalg
Analysemetoder og teorier

FUNDRAISING
MANAGER
Flere og flere får øjnene op for, at fondsmidler kan være med til at finansiere nye
udviklingsprojekter i virksomheden. Men konkurrencen om midlerne er intens, og
det kræver både en rigtig god indsigt i området samt hårdt og struktureret arbejde at skaffe ekstern finansiering i en størrelsesorden, der virkelig batter.
På dette uddannelsesforløb styrker du dine fundraising-kompetencer, så du får
flere midler hjem til virksomheden.

Du lærer bl.a. om
■■
■■

Niveau
Dette korte forløb er bl.a. baseret på fagmodulet
pressehåndtering i praksis fra akademiuddannelsen i
kommunikation og formidling. Du kan læse mere om
niveauet for akademiuddannelser på side 7.

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Kritisk analyse og vurdering af projekter ift. fundraising
Udvikling af projekters potentiale og støttemuligheder
Kampagneværktøjer og -planlægning
Informationsindsamling
Målgruppeanalyse
Fonde og puljer i Danmark, EU og internationalt
Støtteværdige ansøgninger til fonde og puljer
Kommunikation og relationer
Etik og jura i fundraising

10 ects | eksamen | KØBENHAVN/LYNGBY/KOLDING

Er forløbet noget for dig?
Bemærk: Uddannelsesforløbet udbydes i samarbejde med IBA Erhvervsakademi Kolding.

Du arbejder sandsynligvis allerede med fundraising, eller også skal du snart i gang.
Du ønsker at arbejde struktureret og professionelt med at skaffe ekstern finansiering til private eller offentlige virksomheder, kommuner, institutioner, organisationer eller enkeltpersoner.

Værdi for virksomheden
Du arbejder konkret med virksomhedens fundraising undervejs på uddannelsen,
så I får en god start på finansieringen af jeres næste projekt. Du får viden og værktøjer til fremover at skabe bedre resultater og skaffe flere midler til virksomhedens
udviklingsprojekter.

Niveau
Dette korte forløb er bl.a. baseret på fagmodulet fundraising i praksis fra akademiuddannelsen i kommunikation og formidling. Du kan læse mere om niveauet for
akademiuddannelser på side 7.
10 ects | eksamen | KØBENHAVN/LYNGBY/KOLDING

!

Skab resultater og værdi for din
virksomhed og dig selv.

Bemærk: Uddannelsesforløbet udbydes i samarbejde med IBA Erhvervsakademi Kolding.
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KORT FORLØB

TEKSTFORFATTER
Ord forandrer verden. Lær at bruge ordene til at
skabe krystalklare tekster med den helt rigtige virkning til situationen. På tekstforfatterforløbet arbejder
du seriøst og kreativt med virksomhedens skriftlige
kommunikation og lærer at skrive tekster, der giver
modtageren lyst til at læse videre.
Tekster har signalværdi, og det er ofte gennem
virksomhedens skriftlige kommunikation, at virksomheden ”afslører”, hvem den er, og hvad den står for.
På uddannelsen lærer du at planlægge, udføre og
evaluere på din skriftlige kommunikation. Du lærer at
skrive målrettede teksttyper inden for flere forskellige genrer. Du arbejder med det sproglige udtryk,
den logiske opbygning og den kreative proces.

Du lærer bl.a. om
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Kommunikationsstrategi
Skriftlig formidling
Journalistisk skrivning
Målgruppeorientering
Skriftlige medier
’Den gode historie’ og skrivemodeller
Analyse og planlægning
Evaluering af kommunikation

Værdi for virksomheden
Du arbejder fokuseret med virksomhedens skriftlige kommunikationsstrategi. Din virksomheds profil
på forskellige medier er omdrejningspunkt for din
uddannelse, og du arbejder praktisk med skriftlige
formidlingsopgaver. Du styrker din skriftlige formidling og kontakt med interessenterne.

Jeg var på udkig efter en uddannelse, der kunne give mig et godt,
teoretisk fundament og som kunne
supplere min praktiske erfaring som
leder – en uddannelse jeg kunne
bruge til noget i hverdagen.
Mikael Andersen
Filialdirektør i Lån & Spar Bank
Har gennemført diplomuddannelsen i ledelse

Er uddannelsen noget for dig?
Denne uddannelse er for dig, som vil dygtiggøre dig
i skriftlig kommunikation og udvikle kompetencer,
der kan bruges i mange sammenhænge. Måske er du
ansvarlig for virksomhedens kundekontakt, eller måske arbejder du med at styrke virksomhedens profil
på forskellige skriftlige medier.

Niveau
Dette korte forløb er bl.a. baseret på fagmodulet
skriftlig kommunikation fra akademiuddannelsen i
kommunikation og formidling. Du kan læse mere om
niveauet for akademiuddannelser på side 7.
5 ects | eksamen | KØBENHAVN/LYNGBY/KOLDING

KORT FORLØB

DIGITAL MØDELEDER
Flere og flere virksomheder holder deres møder og
events online, og udviklingen forventes for alvor at
tage fart de kommende år. Det er nemlig både dynamisk og effektivt, og så ligger der store økonomiske
besparelser ved at digitalisere en del af virksomhedens interne og eksterne møder.

Værdi for virksomheden
På dette kursus lærer du at designe og afholde
digitale møder, webinarer, online præsentationer og
konferencer som del af din virksomheds kommunikation og markedsføring. Du lærer også, hvordan du
bliver en effektiv digital mødeleder, der kan lede og
rådgive om digitaliseringen af virksomhedens møder.
Bemærk: Uddannelsesforløbene udbydes i samarbejde
med IBA Erhvervsakademi Kolding.
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Du lærer bl.a. om
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Design af digitale møder og webinarer
Opsætning af digitale møderum
Interaktive værktøjer
Online præsentation og mødeledelse
Valg af teknologi
Kanalstrategi og implementering af digitale
møder

Niveau
Dette korte forløb er bl.a. baseret på fagmodulet præsentationsteknik fra akademiuddannelsen i
kommunikation og formidling. Du kan læse mere om
niveauet for akademiuddannelser på side 7.
5 ects | eksamen | KØBENHAVN/LYNGBY/KOLDING
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FAGMODULER

LEDELSE OG
KOMMUNIKATION
Er en hel uddannelse for stor en mundfuld? Start med et enkelt fagmodul.
Prøv et af Ledelse og Kommunikations mange fagmoduler på akademieller diplomniveau og opgrader dine kompetencer løbende i det tempo,
der passer dig. Med et fagmodul får du ny viden og brugbare værktøjer,
du kan tage i brug med det samme. Her kan du se et udpluk af de mest
populære fagmoduler.

Ledelse i praksis

Strategisk projektledelse

fra Akademiuddannelsen i ledelse

fra diplomuddannelsen i ledelse for projektledere

Vil du blive klogere på, hvem du er som leder, og
lære at sætte relevante mål for din udvikling og
læring som leder? På fagmodulet ledelse i praksis får
du indsigt i egne adfærdsmæssige, kommunikationsmæssige og ledelsesmæssige styrker og svagheder,
og du får en række nyttige værktøjer, du kan bruge i
dit daglige arbejde som leder.

Organisationer, der arbejder projektorienteret, har
brug for program- og porteføljestyring for at skabe
overblik og klare prioriteringer, så man undgår projektforstoppelse. På fagmodulet kommer du til at arbejde med konkrete problemstillinger og udfordringer i fra din egen organisation i forhold til at vurdere
modenhed, governance og benefit management i et
større perspektiv.

10 ECTS | EKSAMEN | KØBENHAVN/LYNGBY
5 ECTS | EKSAMEN | KØBENHAVN/LYNGBY

Teamledelse

Forandringsledelse

fra Akademiuddannelsen i ledelse

fra diplomuddannelsen i ledelse

Brænder du for teamwork og samarbejde set fra et
ledelsesmæssigt perspektiv? Og kunne du tænke dig
at få styrket din teoretiske såvel som praktiske viden
inden for området? Så er fagmodulet i teamledelse
din mulighed for at få en bred introduktion til de
mange forskellige aspekter af teambaseret ledelse
samt en forståelse for sammenhængen mellem ledelsespraksis og team-performance.

Interesserer du dig for samfunds- og organisationsudvikling, og vil du gerne blive klogere på, hvordan
virksomhedskultur og værdier spiller ind i arbejdet med organisationsudvikling? Med fagmodulet
forandringsledelse bliver du i stand til at udvikle og
gennemføre forandringsprocesser ud fra et overordnet helhedsperspektiv og at tilpasse processen til din
virksomheds specifikke kontekst.

5 ECTS | EKSAMEN | KØBENHAVN/LYNGBY

5 ECTS | EKSAMEN | KØBENHAVN/LYNGBY

Human resource management

Ledelse og filosofi

fra Akademiuddannelsen i ledelse

fra diplomuddannelsen i ledelse

Fagmodulet giver dig kompetencerne til at varetage
human resource-opgaver og processer i en organisation med henblik på at tiltrække, fastholde, udvikle
og afvikle medarbejdere. Du bliver derudover klædt
på til at arbejde med bl.a. strategisk ledelse, personalepolitik og personaleplanlægning.

Søger du inspiration og videreudvikling i dit job som
leder? Vil du underbygge din egen troværdighed, samtidig med at du får større indsigt i egne værdier og får
svar på, hvem du er som leder? Så er fagmodulet ledelse og filosofi en oplagt mulighed for dig. Du kommer
tættere på dine egne, grundlæggende antagelser. Du
bliver udfordret på dine værdier og lærer at forholde
dig til det, som er vigtigt for dig, så du fremstår solidt
og troværdigt som leder – både over for andre og dig
selv.

5 ECTS | EKSAMEN | KØBENHAVN/LYNGBY
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5 ECTS | EKSAMEN | KØBENHAVN/LYNGBY
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På fagmodulet kommunikation i praksis lærer deltagerne at kommunikere
klart, hensigtsmæssigt og anerkendende – uanset hvilke målgrupper, de
kommunikerer med.

Kommunikation i praksis
fra Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling

Fagmodulet giver dig kompetencer til selvstændigt
og professionelt at løse verbale, skriftlige og digitale
kommunikationsopgaver i forskellige sammenhænge.
Du lærer at anvende relevante modeller og værktøjer
til planlægning af diverse kommunikationsopgaver. Du
bliver tilmed i stand til at vælge formidlingsform og
medie på baggrund af en analyse af afsender, modtager og budskab.

Vi arbejder både med mundtlig og skriftlig kommunikation og tager udgangspunkt i deltagernes dagligdag og konkrete udfordringer.
Deltagerne får en række kommunikationsteorier
og -modeller, som er enkle at bruge i
hverdagen – og som giver dem
større gennemslagskraft.
Rikke Dinnetz,
Underviser i kommunikation i praksis

10 ECTS | EKSAMEN | KØBENHAVN/LYNGBY

Strategisk kommunikation
fra Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling

Fagmodulet kvalificerer dig til selvstændigt og professionelt at kunne deltage i arbejdet med at analysere,
planlægge og gennemføre større kommunikations- og
formidlingsløsninger. Med fagmodulet strategisk kommunikation bliver du i stand til at vurdere vision, mission og værdier som fundament for organisationens
corporate communication. Du vil også kunne indgå i
roller og samarbejdsformer i forbindelse med styrkelse af organisationens corporate branding, forandringsog krisekommunikation.
10 ECTS | EKSAMEN | KØBENHAVN/LYNGBY

Præsentationsteknik
fra Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling

Er du interesseret i at udbygge dine kommunikative
evner, forbedre din præsentationsteknik og komme ud
over kanten med dit budskab? Så er fagmodulet præsentationsteknik din mulighed for at blive helt skarp
på den mundtlige præsentations mange facetter.
5 ECTS | EKSAMEN | KØBENHAVN/LYNGBY
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IT OG
MULTIMEDIE
Uddannelser
■■
■■
■■

Akademiuddannelsen i informationsteknologi
Diplomuddannelsen i webudvikling
Diplomuddannelsen i softwareudvikling

Korte forløb
■■
■■
■■
■■
■■

Grundlæggende IT-sikkerhed
Videregående IT-sikkerhed
App-designer
Web-designer
SEO Business Diploma

Fagmoduler
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Grundlæggende programmering
Grundlæggende databaser
Grundlæggende systemudvikling
Web-programmering - client side
Modellering
Systemintegration
Udvikling af store systemer
Interfacedesign og digital æstetik
IT-projektledelse

Udviklingen inden for IT-området går stærkt.
Derfor har vi stort fokus på altid at arbejde med
de nyeste teknologier og problemstillinger.
Lars Bogetoft
Områdechef, IT og Multimedie

Tag uddannelsen online
gennem SmartLearning
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AKADEMIUDDANNELSE

INFORMATIONSTEKNOLOGI
Interesser du dig for IT, og synes du, det er udfordrende og spændende at arbejde med udvikling af
IT-systemer? Så er akademiuddannelsen i informationsteknologi det rette valg for dig.

Optagelseskrav

På uddannelsen lærer du, hvordan IT-systemer opbygges, og du lærer både hvordan man afdækker
krav ift. IT-systemer, realiserer IT-systemer gennem
programmering og kvalitetssikrer IT-systemer. Du lærer om forskellige former for programmering, og du
lærer, hvordan man tilrettelægger et helt systemudviklingsprojekt fra kravafdækning i samarbejde med
bruger til implementering og drift af IT-systemet.

Obligatoriske fagmoduler (20 ECTS)

Læs mere om optagelseskrav for akademiuddannelser på cphbusiness.dk.

■■
■■
■■

Valgfrie fagmoduler (30 ECTS)
■■
■■

Du lærer bl.a. om
■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■

Forskellige programmeringssprog
Systemudviklingsprocessen
Samarbejde med bruger
Databaser
Teknisk design
Brugergrænsefladedesign

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Er uddannelsen noget for dig?

■■

Informationsteknologi er en bred uddannelse, der
er relevant for dig, uanset om du har erfaring med
programmering eller ej. Du opnår kompetencer til at
kunne anvende og beherske IT-teknologi i en verden,
hvor denne teknologi fylder stadigt mere. På uddannelsen kommer du desuden til at arbejde med de
nyeste teknologier og problemstillinger.

Grundlæggende database (5 ECTS)
Grundlæggende programmering (10 ECTS)
Netværk og operativsystemer (5 ECTS)

■■
■■
■■

Brugervenlighed og grafisk design (10 ECTS)
Distribueret programmering (5 ECTS)
Embedded software (5 ECTS)
Grundlæggende IT-sikkerhed (5 ECTS)
Grundlæggende systemudvikling (5 ECTS)
Infrastrukturarkitektur (5 ECTS)
Modellering (5 ECTS)
Programmering af mobile enheder (5 ECTS)
Systemdrift (10 ECTS)
Videregående database (5 ECTS)
Videregående IT-sikkerhed (5 ECTS)
Videregående programmering (10 ECTS)
Videregående systemudvikling (5 ECTS)
Web-programmering - client side (5 ECTS)
Web-programmering - server side (5 ECTS)

Desuden kan du vælge fagmoduler uden for fagområdet svarende til maks. 15 ECTS.

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Niveau
En akademiuddannelse svarer i niveau til en kort
videregående uddannelse, men tages på deltid sideløbende med jobbet. Du kan læse mere om niveauet
for akademiuddannelser på side 7.

Uddannelsen afsluttes med et obligatorisk afgangsprojekt, hvor du udarbejder en skriftlig projektrapport, som skal forsvares mundtligt.

FAKTA

OMFANG
60 ECTS
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STUDIESTART
Flere gange
om året

VARIGHED
Typisk 3 år

STED
København

| 37

DIPLOMUDDANNELSE

DIPLOMUDDANNELSE

Brænder du for at arbejde med udvikling af webteknologier? Så tag en diplomuddannelse i webudvikling.
Uddannelsen er specielt rettet mod dig, som interesserer sig for udvikling af webteknologier og gerne vil
arbejde med de mange muligheder, der ligger i udviklingen af nye digitale platforme.

IT-systemer bliver stadigt større og mere komplekse. Dette stiller større krav til de kompetencer, der kræves for at kunne designe sådanne systemer og for at kunne indgå i store,
ofte globalt distribuerede udviklingsprojekter.

Med uddannelsen kan du fx komme til at arbejde med avancerede web-udviklingsprojekter, integrerede kommunikationsløsninger og bidrage til design og konstruktion af webapplikationer af alle størrelser.

IT-systemer udvikles ikke i et tomrum, men vil i stadigt stigende grad skulle integreres med
andre systemer, og der stilles store krav til de databaser, som skal opbevare data fra disse
systemer. Endelig betyder størrelse og den forretningsmæssige betydning af de store
IT-systemer, at kravet til kvalitetssikring, bl.a. gennem test, øges markant.

WEBUDVIKLING

Du lærer bl.a. om
■■

■■
■■
■■
■■

SOFTWAREUDVIKLING

Obligatoriske fagmoduler (20 ECTS)

Analyse, planlægning og udvikling af applikationer og webløsninger
Design
Digitale platforme
Content management systemer
Udformning af brugergrænseflader

■■
■■
■■

Valgfrie fagmoduler (25 ECTS)
■■
■■

Er uddannelsen noget for dig?

■■

Uddannelsen er for dig, der arbejder eller gerne vil
arbejde i udviklingsafdelinger i virksomheder eller i
konsulent- eller softwarefirmaer inden for webområdet og som ønsker at vide mere om, hvordan man
udnytter potentialet i nye digitale medier og integrerede kommunikationsløsninger maksimalt.

■■
■■
■■

■■

■■

Niveau
En diplomuddannelse svarer i niveau til en bacheloruddannelse, men tages på deltid sideløbende med
jobbet. Du kan læse mere om niveauet for diplomuddannelser på side 7.

Optagelseskrav
Læs mere om optagelseskrav for diplomuddannelser på cphbusiness.dk.

Databaser (5 ECTS)
XML (5 ECTS)
Interfacedesign og digital æstetik (10 ECTS)

Avancerede medieteknologier (10 ECTS)
CMS - content management systemer (5 ECTS)
IT-projektledelse (10 ECTS)
Sikkerhed (10 ECTS)
Udviklingsmiljøer (5 ECTS)
Webkommunikation og netværkssociologi
(10 ECTS)
Web-programmering og netværk: backend
(10 ECTS)
Web-programmering og netværk: frontend
(10 ECTS)

Med en diplomuddannelse i softwareudvikling kvalificerer du dig til at arbejde med udvikling af store IT-systemer i større organisationer og på sigt at indtræde i rollen som systemarkitekt.

Du lærer bl.a. om
■■
■■
■■
■■

Er uddannelsen noget for dig?
Uddannelsen er for dig, der gerne vil udbygge dine kompetencer inden for udvikling af
store, distribuerede, datatunge IT-systemer og som måske på sigt ønsker et job som arkitekt indenfor IT-området.

Niveau

Desuden kan du vælge fagmoduler uden for fagområdet svarende til maks. 10 ECTS.

En diplomuddannelse svarer i niveau til en bacheloruddannelse, men tages på deltid sideløbende med jobbet. Du kan læse mere om niveauet for diplomuddannelser på side 7.

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Optagelseskrav

Uddannelsen afsluttes med et obligatorisk afgangsprojekt, hvor du udarbejder en skriftlig projektrapport, som skal forsvares mundtligt.

Læs mere om optagelseskrav for diplomuddannelser
på cphbusiness.dk.

Obligatoriske fagmoduler (30 ECTS)
■■
■■
■■

FAKTA

Udvikling af store systemer (10 ECTS)
Systemintegration (10 ECTS)
Test (10 ECTS)

FAKTA
OMFANG
60 ECTS

Valgfrie fagmoduler (15 ECTS)
■■
■■
■■

OMFANG
60 ECTS

Globalisering af softwareudvikling
Integration af IT-systemer
Kvalitetssikring af IT-systemer
Håndtering af store databaser med mange samtidige brugere

STUDIESTART
Flere gange
om året

VARIGHED
Typisk 2½ - 3 år

STED
Lyngby

■■

Databaser for udviklere (5 ECTS)
IT-projektledelse (10 ECTS)
Kontraktbaseret udvikling (10 ECTS)
Sikkerhed (10 ECTS)

Desuden kan du vælge fagmoduler uden for fagområdet svarende til maks. 10 ECTS.

Afgangsprojekt (15 ECTS)

STUDIESTART
Flere gange om året
STED
Lyngby
VARIGHED
Typisk 2½ - 3 år

Uddannelsen afsluttes med et obligatorisk afgangsprojekt, hvor du udarbejder en skriftlig projektrapport, som skal forsvares mundtligt.
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KORT FORLØB

GRUNDLÆGGENDE
IT-SIKKERHED

KORT FORLØB

VIDEREGÅENDE
IT-SIKKERHED

Alle erfaringer og undersøgelser viser, at man hæver
IT-sikkerhedsniveauet markant ved at få bevidsthed
om IT-sikkerhed ind i virksomheden. Uanset hvor meget beskyttelse virksomheden eller IT-leverandøren
har, så er det medarbejdernes interne håndtering og
viden på området, der er den afgørende faktor, når
man taler IT-sikkerhed.

Virksomhedens IT-sikkerhed risikerer ofte at blive nedprioriteret, når den
IT-ansvarlige igennem længere tid har haft fokus på andre af de tekniske
sider af IT.

Derfor vil der for både den lille og den store virksomhed være rigtig god økonomi i at efteruddanne
sine medarbejdere på dette vigtige område - i stedet
for blot at blive ved med at øge udgifterne til flere
beskyttelsesprodukter.

På dette forløb får du teknisk viden om almindelige sikkerhedsteknologier, herunder kryptologi, og du bliver i stand til at håndtere virksomhedens
IT-sikkerhed professionelt. På uddannelsen møder du flere gæsteundervisere, der er eksperter inden for deres områder.

På dette forløb får du en forståelse for, hvad IT-sikkerhed er, hvilke trusler der er, og hvor virksomheden er sårbar. Du får desuden viden om strategi og
procedurer i relation til IT-sikkerhed. Du bliver i stand
til at bruge din viden, dels i det daglige arbejde, dels
i drøftelser omkring strategier, politikker og procedurer for IT-sikkerhed.

Det er først, når virksomheden er i vækst eller skal håndtere fortrolige
oplysninger, at valg, vurdering og implementering af løsninger omkring
IT-sikkerhed kommer højt på dagsordenen igen.

Du lærer bl.a. om
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Du lærer bl.a. om
■■
■■
■■
■■

Grundlæggende IT-sikkerhed
Trusler og beskyttelse
Virksomhedens mest sårbare områder
Strategi, procedurer og politikker i relation til
IT-sikkerhed

Er forløbet noget for dig?
Du er måske administrativ nøgleperson, superbruger
i virksomhedens systemer, projektmedarbejder, autodidakt IT-ansvarlig eller har på anden måde noget
ansvar for brugen af virksomhedens IT-systemer. Det
kan også være, du er journalist eller arbejder ved
politiet.

Niveau
Forløbet er baseret på fagmodulet grundlæggende
IT-sikkerhed fra akademiuddannelsen i informationsteknologi. Du kan læse mere om niveauet for akademiuddannelser på side 7.

Optagelseskrav
Læs mere om optagelseskrav for akademiuddannelser på cphbusiness.dk.
5 ects | eksamen | lyngby/kolding

Bemærk: Uddannelsesforløbet udbydes i samarbejde
med IBA Erhvervsakademi Kolding.
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Kryptografi
Certifikater
Firewalls
Intrusion detection
Intrusion protection-systemer
Offensiv IT-sikkerhed – find bristerne før hackerne
Netværkssikkerhed på kablede og trådløse netværk

Er forløbet noget for dig?
Forløbet retter sig mod IT-medarbejdere, der håndterer IT-sikkerhed i praksis. Måske er du autodidakt IT-medarbejder, eller måske er du IT-uddannet
og har brug for at få bragt din viden up to date.

Niveau
Forløbet er baseret på fagmodulet videregående IT-sikkerhed fra akademiuddannelsen i informationsteknologi. Du kan læse mere om niveauet for
akademiuddannelser på side 7.

Optagelseskrav
Læs mere om optagelseskrav for akademiuddannelser på cphbusiness.dk.
5 ects | eksamen | lyngby/kolding

!

I Storbritannien har man indført programmering i
grundskolen. I EU betragtes manglen på IT-kompetencer som en afgørende trussel mod økonomien.
Behovet for kompetente medarbejdere med gode
IT-kompetencer er stort som aldrig før.

Bemærk: Uddannelsesforløbet udbydes i samarbejde med IBA Erhvervsakademi Kolding.
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KORT FORLØB

KORT FORLØB

APP-DESIGNER

WEB-DESIGNER
Lav apps, der er flotte, funktionelle og nemme at
bruge!
Det er det gode design, der gør forskellen på succes
og fiasko, når brugerne skal vælge mellem de mange
mobile apps.
På dette forløb lærer du at designe og udvikle apps.
Du lærer også, hvordan du tjener penge på dine
apps, og hvordan du sælger og markedsfører dem
via de forskellige markedspladser.
Forløbet er bygget op omkring en række praktiske
øvelser, hvor du får rig mulighed for at anvende teorien om design og app-udvikling i praksis.

Godt webdesign er lig med en høj grad af brugervenlighed. På denne uddannelse lærer du at anvende
relevante designprincipper og strukturere information, så du kan skabe succesfulde brugeroplevelser
på såvel virksomhedens website som på dens andre
online kommunikationskanaler.
Du lærer om formgivning og design af forskellige
stilarter, og du kommer til at arbejde med analyse
og udvikling af brugergrænseflader ud fra både
æstetiske og funktionelle principper med brugeren i
centrum.

Du lærer bl.a. om
■■

Du lærer bl.a. om
■■
■■
■■

■■
■■

■■

Design af en app til forskellige mobile platforme
Implementering af app til android-platformen
Håndtering af oversættelse og internationalisering
Opbygningen af appens lydunivers
Salg og markedsføring via en markedsplads
(Google Play eller App Store)
Forskellige forretningsmodeller til at tjene penge
på apps

■■
■■
■■
■■
■■

Aktuelt grafisk design
Brugeroplevelser og brugertests
Informationsarkitektur og designstilarter
Formgivning, farvelære og æstetik
Interaktive brugergrænseflader
Menneske/maskine-principper (HCI)

Er forløbet noget for dig?
Forløbet er for dig, der ønsker at opnå værdiskabende resultater igennem brugervenligt webdesign. Du
er måske grafiker og har behov for at skærpe dine
kompetencer inden for webdesign.
Du er måske marketing- eller kommunikationmedarbejder og har brug for en solid forståelse for området, så du kan lede og koordinere arbejdet med
virksomhedens hjemmeside. Du lærer ikke at lave
selve det grafiske design fra bunden.

Niveau
Forløbet er baseret på fagmodulet brugervenlighed
og grafisk design fra akademiuddannelsen i informationsteknologi. Du kan læse mere om niveauet for
akademiuddannelser på side 7.
10 ects | eksamen | lyngby/kolding

Bemærk: Uddannelsesforløbet udbydes i samarbejde med IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er forløbet noget for dig?
Forløbet er for dig, der ønsker at blive klogere på,
hvordan du kan bruge app-universet som en alternativ og effektiv måde at engagere og tiltrække såvel
nuværende som kommende brugere til virksomheden.

Niveau
Forløbet er baseret på fagmodulet programmering
af mobile enheder fra akademiuddannelsen i informationsteknologi. Du kan læse mere om niveauet for
akademiuddannelser på side 7.
5 ects | eksamen | lyngby/kolding

Bemærk: Uddannelsesforløbet udbydes i samarbejde
med IBA Erhvervsakademi Kolding.
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KORT FORLØB

SEO BUSINESS DIPLOMA
Kom med på Danmarks første SEO-uddannelsesforløb på videregående niveau. Du får intensiv undervisning
og den nyeste viden om avanceret SEO inklusiv statsgodkendt eksamen med ECTS-point.

!

Inkluderet i prisen får du seks måneders sparring og rådgivning i forhold
til dit SEO-arbejde i virksomheden.
Det er her, du rykker og skaber resultater med din nye viden!

Du får fuld kontrol over de nyeste optimeringsteknikker og bliver i stand til at opnå topplaceringer på Google
med denne undervisning i avanceret SEO.

Du lærer bl.a. om
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Avanceret SEO
SEO- og online-strategi og planlægning
Onpage-optimering, offpage-optimering og søgeordsanalyse
International SEO
SEO-venlig flytning af website til andet domæne eller platform
Sociale medier og content marketing som en del af SEO-strategien
Teknisk SEO, optimal webarkitektur og gode SEO-værktøjer
Eliminering af duplicate content og indekseringsbarrierer
Optimering af intern linkstruktur og page rank
Avanceret fejlsøgning og SEO-analyse
Video-SEO på Google og YouTube
Webanalyse, monitorering og definering af SEO-KPI’er
Content og værktøjer til søgeoptimering af content
SEO-køreplan: Sådan omsætter vi teori til praksis på netop dit website

På dette dybdegående SEO-uddannelsesforløb får
du udvidet din nuværende SEO-værktøjskasse betydeligt, og du får mulighed for at omsætte din nye
SEO-viden til praksis med det samme ved løbende
at teste værktøjerne på dit eget website. Du lærer at
sætte dit SEO-arbejde i system, så det bliver nemmere for dig at vælge samt håndtere den helt rigtige
SEO-strategi. Du lærer også effektive metoder, så du
nemmere kan styre og bevare overblikket over de
forskellige arbejdsprocesser.

Seks måneders SEO-sparring
Vi er klar over, at det er én ting at få undervisning og
dybdegående viden om SEO og noget ganske andet
at få SEO-strategien implementeret i virksomheden.
Derfor slipper vi dig ikke efter eksamen. Inkluderet i
prisen får du seks måneders sparring og rådgivning
i forhold til dit SEO-arbejde i virksomheden. Det
er her, du rykker og skaber resultater med din nye
viden!

Værdi for virksomheden
■■

■■

■■
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Du styrker virksomhedens konkurrenceevne ved
at sikre topplaceringer i søgemaskinerne
Du udvikler en solid SEO-strategi og arbejder
professionelt med søgemaskineoptimering
Seks måneders sparringsforløb sikrer, at
SEO-strategien bliver implementeret og skaber
resultater for virksomheden

Er forløbet noget for dig?
SEO business diploma er for dig, der allerede har et
praktisk kendskab til SEO og ønsker at professionalisere dit arbejde. Det er et krav, at du har administratoradgang til et website, så du undervejs på
uddannelsen kan arbejde med de forskellige redskaber, du bliver præsenteret for. Vi forventer, at du har
forhåndskendskab til basal anvendelse af Google
Analytics, Google Keyword Planner, kender SEO’ens
overordnede begreber og har erfaring med praktisk
SEO.

SEO-uddannelsesforløb med statsgodkendt eksamen
Forløbet er baseret på fagmodulet online kommunikation fra akademiuddannelsen i informationsteknologi. Du kan læse mere om niveauet for akademiuddannelser på side 7. Du får eksamensbevis for både
SEO business diploma og online kommunikation.
5 ects | eksamen | lyngby/kolding

Bemærk: Uddannelsesforløbet udbydes i samarbejde
med IBA Erhvervsakademi Kolding.
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FAGMODULER

IT OG MULTIMEDIE
Er en hel uddannelse for stor en mundfuld? Start med et enkelt fagmodul.
Prøv et af IT og Multimedies mange fagmoduler på akademi- eller
diplomniveau og opgrader dine kompetencer løbende i det tempo,
der passer dig. Med et fagmodul får du ny viden og brugbare værktøjer,
du kan tage i brug med det samme. Her kan du se et udpluk af de mest
populære fagmoduler.

Grundlæggende programmering
fra Akademiuddannelsen i informationsteknologi

Vil du gerne lære, hvordan du udvikler kvalitetsprogrammer i et moderne programmeringssprog? Så er fagmodulet grundlæggende programmering det helt rette valg
for dig. Du kommer i dybden med de elementer, metoder og teknikker, der indgår i
programmering, og du lærer, hvordan du anvender abstraktioner, mønstre og teknikker i programmeringssproget.
10 ECTS | EKSAMEN | KØBENHAVN

Grundlæggende database
fra Akademiuddannelsen i informationsteknologi

Har du en interesse i IT-udvikling? Så er fagmodulet grundlæggende databaser helt sikkert interessant for dig. Du lærer om de grundlæggende elementer i
databaseudvikling, herunder databasedesign og sikkerhedsaspekterne inden for
området. Du lærer derudover også at kvalitetssikre et databasedesign før det
implementeres, og du får kendskab til centralt anvendte databasesystemer og
betydningen af struktureret dataopbevaring.
5 ECTS | EKSAMEN | KØBENHAVN

Grundlæggende systemudvikling
fra Akademiuddannelsen i informationsteknologi

Tænder du på at arbejde med systemudvikling og at beskæftige dig med udvikling og integration af IT-systemer? Så er fagmodulet grundlæggende systemudvikling din chance for at lære at planlægge og gennemføre en systemudviklingsproces fra a-z. Du får en grundig indføring i de grundlæggende trin i
systemudviklingsprocessen. I den forbindelse kommer du i berøring med bl.a.
organisering og styring af mindre systemudviklingsprojekter, udformning af projektplaner samt anvendelse af IT-værktøjer til understøttelse af aktiviteter under et
systemudviklingsforløb.
5 ECTS | EKSAMEN | KØBENHAVN
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Web-programmering - client side

Udvikling af store systemer

fra Akademiuddannelsen i informationsteknologi

fra diplomuddannelsen i softwareudvikling

Brænder du for web-programmering, og vil du gerne
forbedre dine evner på området? Så er fagmodulet
webprogrammering client-side din mulighed for at få
en bred introduktion til de grundlæggende principper og teknikker inden for client side web-programmering. På fagmodulet lærer du bl.a. om strukturering af indhold, layout af indhold samt at arbejde
med dynamiske elementer.

Udvikling af systemer foregår ofte i meget store udviklingsgrupper og i samarbejde mellem forskellige
udviklingsgrupper. Modulet giver dig kompetencer,
teknikker og værktøjer til at arbejde med udvikling
af store systemer. Du bliver klædt på til at deltage i
projektforløb med mange deltagere, herunder projektforløb med globalt distribueret udvikling, samt
at designe systemer, der opdeles i mindre dele og
udvikles af selvstændige udviklingsgrupper.

5 ECTS | EKSAMEN | KØBENHAVN
10 ECTS | EKSAMEN | lyngby

Modellering

Interfacedesign og digital æstetik

fra Akademiuddannelsen i informationsteknologi

fra diplomuddannelsen i webudvikling

I forbindelse med udvikling af IT-systemer er færdigheder og kompetencer inden for modellering
en afgørende men ofte knap ressource, både hos
udviklere og brugere der er involveret i projektet.
Fagmodulet er for dig, der gerne vil tilegne dig nye
færdigheder, eller styrke eksisterende, inden for
området som udvikler eller brugerrepræsentant i udviklingsprojekter. Fagmodulet giver dig en grundlæggende kompetence inden for modellering, herunder
kompetence til selvstændigt at kunne arbejde bl.a.
med datamodellering, Use-cases, UML m.v.

Der er mange faktorer at tage hensyn til i designet
af brugergrænseflader, der skal fungerer på både et
funktionelt og æstetisk plan. Vil du have styr på sammenhængen mellem form og funktion, og vil du blive
skarpere på de gængse metoder, modeller og teorier
inden for interaktionsdesign, interfacedesign og
usability design? Så er fagmodulet interfacedesign
og digital æstetik din mulighed for at få kompetencerne til selvstændigt at arbejde med udformningen
af komplekse brugergrænseflader.
10 ECTS | EKSAMEN | lyngby

5 ECTS | EKSAMEN | KØBENHAVN

Systemintegration

IT-projektledelse

fra diplomuddannelsen i softwareudvikling

fra diplomuddannelsen i softwareudvikling

Udvikling af IT-systemer foregår i stadigt større
omfang ved integration med eksisterende systemer,
og det er afgørende for IT-systemers livcyklus, at
systemer understøtter systemintegration. På modulet lærer du at arbejde med teknisk integration af
systemer. Du lærer at integrere eksisterende systemer i udviklingen af nye systemer og at designe nye
systemer som understøtter fremtidig integration.
Endvidere opnår du kompetencer til at kunne arbejde med systemintegration både ud fra et teknisk og
et forretningsmæssigt perspektiv.

Kompetencer til ledelse af projekter er en knap
ressource. Modulet kvalificerer dig til at kunne lede
mindre og mellemstore udviklings- og vedligeholdelsesprojekter samt kunne varetage dele af projektledelsesopgaven i større projekter. Derudover får du
viden om projektformulering og projektstrategier
samt projektets samspil med andre projekter og den
øvrige organisation. Du vil på modulet beskæftige
dig med projektmidler, projektplanlægning, kvalitetssikring og opfølgning.
10 ECTS | EKSAMEN | lyngby

10 ECTS | EKSAMEN | lyngby
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SALG OG
MARKEDSFØRING
Uddannelser
■■
■■
■■
■■

Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring
Akademiuddannelsen i retail
Akademiuddannelsen i international transport og logistik
Retning inden for den merkantile diplomuddannelse:
■■ International handel og markedsføring

Korte forløb
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

International erhvervsjura
Strategisk salg – projektsalg for rådgivere
Basismarkedsføring
Web marketing manager
Facebook ad manager
Social media advisor
Eksportsælger
Professionelt salg

Fagmoduler
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
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Salgspsykologi og grundlæggende salg
Markedsføring og forhandling
Afsætningsstrategi
Operationelt indkøb
Supply chain management
Transport og warehouse management
Digital markedsføring
Strategisk salg
Erhvervsret

!

Se ud over Valby Bakke og skab bedre
markedsgrundlag for dine produkter og
services. Tag fx en akademiuddannelse
i international handel og markedsføring
og få styr på, hvordan din internationalisering kan tage fart.
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AKADEMIUDDANNELSE

international handel og
markedsføring
Øget globalisering og stigende international konkurrence stiller nye krav til salgs-, handels- og markedsføringsindsatsen i danske virksomheder, der gerne
vil konkurrere på det globale marked. Der er derfor
stigende efterspørgsel på medarbejdere, der kan
håndtere virksomhedens marketingtiltag og afsætningen af produkter både i Danmark og i udlandet.
Med en akademiuddannelse i international handel
og markedsføring bliver du klædt på med viden om
handel, salg og markedsføring i et internationalt perspektiv, og alt efter dit behov eller interesseområde
kan du vælge at specialisere dig med en salgsprofil,
en digital profil eller en eksportprofil.

Optagelseskrav

■■

Læs mere om optagelseskrav for akademiuddannelser på cphbusiness.dk.

Obligatoriske fagmoduler (30 ECTS)

På uddannelsen lærer du at vurdere detailhandelens rolle og funktion på det danske og det udenlandske
marked samt at analysere og vurdere detailhandelens strukturer, butikstyper og markedsudvikling.

■■
■■

■■

■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■

Er uddannelsen noget for dig?
Uddannelsen er relevant både for dig, der gerne vil
arbejde med salg, markedsføring eller handel eller
som allerede arbejder inden for feltet og gerne vil
udbygge dine kompetencer.

Afsætningsstrategi (10 ECTS)
International markedsføring og -analyse
(10 ECTS)
Markedsføring og forhandling (10 ECTS)

Valgfrie fagmoduler (20 ECTS)
■■

■■

Afsætningsstrategi
International markedsføring og -analyse
Markedsføring og forhandling
Strategisk salg (salgsprofil)
Salgspsykologi og grundlæggende salg (salgsprofil)
Digital markedsføring (digital profil)
E-handel (digital profil)
Eksport og internationalisering (eksportprofil)
Markeds- og kulturanalyser (eksportprofil)

retail

Interesserer du dig for detailhandel? Vil du have et helikopterperspektiv på branchen og lære at se sammenspillet mellem handel, ledelse, salg, indkøb og driftsoptimering? Så er akademiuddannelsen i retail et oplagt
valg for dig.

■■

Du lærer bl.a. om

AKADEMIUDDANNELSE

■■
■■
■■
■■

Erhvervsret (10 ECTS)
Strategisk salg (10 ECTS)
Salgspsykologi og grundlæggende salg
(10 ECTS)
Digital markedsføring (10 ECTS)
E-handel (10 ECTS)
Eksport og internationalisering (10 ECTS)
Markeds- og kulturanalyser (10 ECTS)

Desuden kan du vælge fagmoduler uden for fagområdet svarende til maks. 10 ECTS.

Afgangsprojekt (10 ECTS)
Uddannelsen afsluttes med et obligatorisk afgangsprojekt, hvor du udarbejder en skriftlig projektrapport, som skal forsvares mundtligt.

Du lærer bl.a. om
■■
■■
■■
■■

Obligatoriske fagmoduler (20 ECTS)

Butiksoptimering
Konceptstyring
Salgsledelse
Personlig ledelse

■■
■■

Valgfrie fagmoduler (30 ECTS)
■■

Er uddannelsen noget for dig?

■■

En akademiuddannelse svarer i niveau til en kort
videregående uddannelse, men tages på deltid sideløbende med jobbet. Du kan læse mere om niveauet
for akademiuddannelser på side 7.

Butiksoptimering (5 ECTS)
Butiksøkonomi (5 ECTS)
Salgsledelse i detailhandlen (10 ECTS)

Uddannelsen er for dig, der gerne vil lære både at
styre og udvikle detailvirksomheder og detailkæder,
og som gerne vil opnå en større forståelse for branchen som helhed.

Desuden kan du vælge fagmoduler uden for fagområdet svarende til maks. 10 ECTS.

Niveau

Afgangsprojekt (10 ECTS)

En akademiuddannelse svarer i niveau til en kort
videregående uddannelse, men tages på deltid sideløbende med jobbet. Du kan læse mere om niveauet
for akademiuddannelser på side 7.

Uddannelsen afsluttes med et obligatorisk afgangsprojekt, hvor du udarbejder en skriftlig projektrapport,
som skal forsvares mundtligt.

■■

Optagelseskrav
Læs mere om optagelseskrav for
akademiuddannelser på
cphbusiness.dk.

FAKTA

OMFANG
60 ECTS

Niveau

Det personlige lederskab i detailhandlen (10 ECTS)
Konceptstyring i detailhandlen (10 ECTS)

STUDIESTART
Flere gange
om året

VARIGHED
Typisk 3 år

STED
København

FAKTA

OMFANG
60 ECTS
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STUDIESTART
Flere gange
om året

VARIGHED
Typisk 3 år

STED
København
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AKADEMIUDDANNELSE

international transport
og logistik
I takt med stigende globalisering og outsourcing af produktion og serviceydelser oplever mange danske
virksomheder og offentlige institutioner en stigende konkurrence. Det betyder, at der løbende må udvikles
og implementeres nye tiltag og løsninger, der løser de problemstillinger, den stigende konkurrence, globale
varestrømme og outsourcing stiller ledere og specialister overfor.
Akademiuddannelsen i international transport og logistik tilgodeser både private og offentlige virksomheders behov for opkvalificering af personale med ledelsesopgaver og specialviden inden for fagområderne
transport og logistik. Der er mulighed for at vælge mellem to retninger på det videre forløb af uddannelsen.
På transport-retningen fokuseres der på transport, lager og de juridiske aspekter af transport, hvor der på
indkøbs-retningen er fokus på alle aspekter af virksomhedens indkøb.

Du lærer bl.a. om
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■

Obligatoriske fagmoduler (20 ECTS)

Logistik
Supply chain management
Transport og warehouse management (transport-profil)
Transportjura (transport-profil)
Operationelt indkøb (indkøbs-profil)
Strategisk indkøb (indkøbs-profil)
Indkøbsjura (indkøbs-profil)

Er uddannelsen noget for dig?

■■
■■

Retningsfagmoduler: Transport (20 ECTS)
■■
■■

Niveau
En akademiuddannelse svarer i niveau til en kort
videregående uddannelse, men tages på deltid sideløbende med jobbet. Du kan læse mere om niveauet
for akademiuddannelser på side 7.

Transportjura (10 ECTS)
Transport og warehouse management (10 ECTS)

Retningsfagmoduler: Indkøb (20 ECTS)
■■

Uddannelsen er for dig, der arbejder enten inden
for det private erhvervsliv eller den offentlige sektor
med administration, service eller som mellemleder
og som gerne vil lære at håndtere generelle ledelsesopgaver inden for transportbranchen eller vil
udbygge din viden inden for enten transport eller
indkøb.

Logistik (10 ECTS)
Supply chain management (10 ECTS)

■■
■■

Indkøbsjura (5 ECTS)
Operationelt indkøb (10 ECTS)
Strategisk indkøb (5 ECTS)

Valgfrie fagmoduler (10-15 ECTS)
Du kan vælge fagmoduler uden for fagområdet svarende til maks. 10 eller 15 ECTS afhængigt af hvilken
retning, du vælger.

Afgangsprojekt (10 ECTS)
Uddannelsen afsluttes med et obligatorisk afgangsprojekt, hvor du udarbejder en skriftlig projektrapport, som skal forsvares mundtligt.

Optagelseskrav
Læs mere om optagelseskrav for akademiuddannelser på cphbusiness.dk.

FAKTA

OMFANG
60 ECTS
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STUDIESTART
Flere gange
om året

VARIGHED
Typisk 3 år

STED
København
og Lyngby
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DIPLOMUDDANNELSE

international handel og
markedsføring
Danmark har i stigende grad brug for medarbejdere,
der kan løfte komplekse opgaver inden for salg og
markedsføring på et internationalt niveau.
Med diplomuddannelsen i international handel og
markedsføring får du mulighed for at positionere dig
til en karriere på den globale scene for innovativ og
vækstorienteret handel og markedsføring.
Bemærk: International handel og markedsføring er
en retning inden for den merkantile diplomuddannelse.

Du lærer bl.a. om
■■
■■

■■

■■
■■

Analyse af virksomhedens strategiske situation
Udvikling og implementering af internationale
salgs- og markedsføringsstrategier
Gennemførsel af kundeanalyser og udvikling af
forretningskoncepter
Arbejde med salgs- og forretningsudvikling
Økonomi, organisation og ledelse

Er uddannelsen noget for dig?
Uddannelsen er for dig, der gerne vil eller allerede
arbejder med markedsføringsopgaver og som vil
udbygge dine kompetencer inden for salg og markedsføring. Du bliver kvalificeret til arbejde i mange
forskellige typer af virksomheder fx handels-, produktions- og servicevirksomheder både i Danmark
og internationalt.

Obligatoriske fagmoduler (15 ECTS)
■■

■■

Studieretningsfagmoduler (25 ECTS)
■■
■■

Niveau
En diplomuddannelse svarer i niveau til en bacheloruddannelse, men tages på deltid sideløbende med
jobbet. Du kan læse mere om niveauet for diplomuddannelser på side 7.

Optagelseskrav
Læs mere om optagelseskrav for diplomuddannelser
på cphbusiness.dk.

Organisation, metode og videnskabsteori
(10 ECTS)
Økonomisk analyse (5 ECTS)

■■

Kundeanalyse og forretningskoncept (10 ECTS)
Branche- og konkurrentanalyse (5 ECTS)
Salgs- og forretningsudvikling (10 ECTS)

Valgfrie fagmoduler (5 ECTS)
■■
■■

Salgsopfølgning (5 ECTS)
Marketing (5 ECTS)

Desuden kan du vælge fagmoduler uden for fagområdet svarende til maks. 5 ECTS.

Vores erfarne branchefolk har stor
viden, som du og din virksomhed
kan drage nytte af, både i form af
undervisning såvel som input til det
strategiske arbejde.
Susanne Rievers
Områdechef, Salg og Markedsføring

Afgangsprojekt (15 ECTS)
Uddannelsen afsluttes med et obligatorisk afgangsprojekt, hvor du udarbejder en skriftlig projektrapport, som skal forsvares mundtligt.

FAKTA

OMFANG
60 ECTS
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STUDIESTART
Flere gange
om året

VARIGHED
Typisk 2½ - 3 år

STED
København
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KORT FORLØB

International
Erhvervsjura
Som dansk virksomhed kan det blive en dyr fornøjelse, hvis man ikke sætter
sig ind i den jura, der gælder, når man handler med virksomheder i andre lande. Flere og flere handler foregår på tværs af landegrænser, og dermed stiger
vigtigheden i at lave det juridiske forarbejde og tænke i strategisk jura.

Jeg spørger ofte de studerende, hvad
de har af forventninger til undervisningen og får ofte svaret: ”Det skal
ikke være for tørt og kedeligt”.
Og så er det så dejligt, når jeg kan se
den dér overraskelse i øjnene, når de
finder ud af at jura faktisk er utroligt
virksomhedsnært og handler om alt
det, der sker ude i livet.
Henrik Ejsbøl,
Underviser i erhvervsjura

Heldigvis er der mange ting, du kan gøre for at sikre dig og din virksomhed
juridisk, inden I kaster jer ud på det internationale marked. Du kan forebygge
juridiske problemer og spare mange penge til advokatomkostninger ved bl.a.
at udarbejde en god kontrakt, der sikrer virksomhedens interesser bedst muligt og sørge for eneretten til virksomhedens varemærke internationalt.

Du lærer bl.a. om
■■
■■
■■

■■
■■
■■

■■
■■

Internationalt lovvalg og værneting - hvor skal en sag for retten?
International aftaleindgåelse og kontraktskrivning
Misligholdelse af en international købsaftale - hvad du kan gøre som
virksomhed
Incoterms’ leveringsklausuler fra det internationale handelskammer ICC
Sikring af købesummen, når en vare skal forsendes
Produkt- og markedsføringsansvar inden for EU – sidstnævnte også på
internettet
Immaterialret - eneret til patenter, varemærker og design inden for EU
EU-servicedirektivet - retten til at sælge services over grænserne i EU

Er forløbet noget for dig?
Forløbet i international erhvervsjura giver en grundig indføring i juraen forbundet med handel på tværs af landegrænser - særligt inden for EU - og er
for dig, der i dag handler med internationale kunder og kender problemerne
med at få overblik over relevant jura og praksis. Forløbet vil give dig viden
om den relevante jura og vil desuden vise dig, hvordan du finder frem til de
retskilder, du har brug for.

Niveau
Forløbet er baseret på fagmodulerne erhvervsret og transportjura fra akademiuddannelserne i international handel og markedsføring og international
transport og logistik. Du kan læse mere om niveauet for akademiuddannelser
på side 7.

Optagelseskrav
Læs mere om optagelseskrav for akademiuddannelser på cphbusiness.dk.
10 ECTS | EKSAMEN | københavn/lyngby/kolding

Bemærk: Uddannelsesforløbet udbydes i samarbejde med IBA Erhvervsakademi Kolding.
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KORT FORLØB

strategisk salg
- projektsalg

Er du selvstændig, kan forløbet give dig en pejling på, hvordan din egen virksomhed skal
udvikle sig.

Du lærer bl.a. om
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

basismarkedsføring

for rådgivere

I arbejdet med strategisk salg og rådgivning er det afgørende, at du kender din kundes
virksomhed og kan sætte dig ind i virksomhedens udviklingsmuligheder. Salg ikke er bare
en enestående aktivitet men en gennemgribende strategisk funktion, der har berøring til
alle interne områder af en virksomhed. Forløbet strategisk salg giver dig derfor forskellige
værktøjer til hurtigt og præcist at sætte dig ind i kundens udfordringer og de løsningsmuligheder, du kan hjælpe med.

■■

KORT FORLØB

Business cases som salgsredskab
Strategioplæg
Kundernes kunder
Globale perspektiver
Rådgivning til topledere
Præsentation af beslutningsoplæg
CRM
Account management

Er forløbet noget for dig?
Forløbet er for dig, der arbejder som rådgiver og har god forståelse for værdien af dine
kompetencer men savner værktøjer til hurtigt og effektivt at kunne vise, hvilken forskel du
og din virksomhed kan gøre for dine kunder.

Arbejder du med markedsføring uden at være uddannet på området? Så kan dette uddannelsesforløb
hjælpe dig med at arbejde mere struktureret og
professionelt, så du opnår bedre resultater og skaber
meget mere salg med din markedsføring.
Du lærer at analysere målgrupper, fastlægge strategier og udarbejde en komplet markedsføringsplan.
Du får indsigt i de centrale marketingmetoder samt
praktiske værktøjer til at håndtere og vurdere markeder, medier og forhandlingsteknik.

Optagelseskrav

■■

■■

Du udarbejder en konkret markedsføringsplan
for din virksomhed
Du styrker virksomhedens markedsføring og
konkurrenceevne
Du forbedrer effektiviteten ved hjælp af en målrettet udnyttelse af virksomhedens markeds- og
salgspotentiale

Er forløbet noget for dig?

På uddannelsesforløbet laver du typisk en konkret
markedsføringsplan for din virksomhed, som samtidig bliver en del af dit eksamensprojekt. Du kan
naturligvis også vælge at arbejde med en anden
markedsføringsmæssig problemstilling som eksamensprojekt.

Du lærer bl.a. om

Niveau

■■
■■
■■
■■

■■

Forløbet er baseret på fagmodulet strategisk salg fra akademiuddannelsen i international
handel og markedsføring. Du kan læse mere om niveauet for akademiuddannelser på side 7.

■■

Uddannelsesforløbet er for alle, der arbejder eller
skal til at arbejde med markedsføring uden at være
uddannet inden for området. Du er måske marketing- eller kommunikationsansvarlig, grafiker eller
selvstændig erhvervsdrivende og ønsker et solidt
teoretisk og praktisk grundlag for dine nuværende
eller kommende arbejdsopgaver.

■■

Niveau

Værdi for virksomheden

■■
■■

Virksomhedens kunder og markeder
Segmentering og målgrupper
Markedsføringsstrategi
Forhandlingsteknik i praksis
Reklame og annoncering
Online marketing
Økonomi og markedsføringsbudgetter
Jura – herunder markedsføringsloven

Forløbet er baseret på fagmodulet markedsføring
og forhandling fra akademiuddannelsen i international handel og markedsføring. Du kan læse mere om
niveauet for akademiuddannelser på side 7.

Optagelseskrav
Læs mere om optagelseskrav for akademiuddannelser på cphbusiness.dk.
10 ECTS | EKSAMEN | københavn/lyngby/kolding

Læs mere om optagelseskrav for akademiuddannelser på cphbusiness.dk.
10 ECTS | EKSAMEN | københavn/lyngby/kolding

!

Det giver altid god mening at få sit salgsarbejde kigget efter for forbedringsmuligheder. Det
korte forløb strategisk salg giver en god anledning til at se, hvor der ligger nyt potentiale.

Bemærk: Uddannelsesforløbet udbydes i samarbejde med IBA Erhvervsakademi Kolding.
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Web
marketing manager
Vil du gerne opnå (endnu) bedre resultater med din
digitale markedsføring? På dette uddannelsesforløb
får du den nyeste viden inden for online marketing,
så du professionelt kan arbejde med at planlægge
og gennemføre aktiviteter, der opbygger loyalitet og
skaber salg.
På web marketing manager får du et rigtig godt
overblik over de forskellige digitale discipliner.
Vi arbejder bl.a. med SEO, sociale medier, e-mail
marketing og digital annoncering. Du lærer, hvordan
du bruger ’big data’ i din markedsføring og arbejder
med marketing-automation, så du selv med et lille
budget kan drive en meget effektiv markedsføring
på nettet.

Du lærer bl.a. om
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■

E-strategien og den digitale markedsføringsplan
Søgemaskineoptimering (SEO)
Big data marketing
Sociale medier
E-mail marketing
Usability og brugervenlighed
Konvertering og konverteringsoptimering
Digital annoncering - PPC, Google AdWords,
Facebook/Power Editor mv.
Internetjura
Datasikkerhed i marketingafdelingen
Marketing automation på små budgetter
Webanalyse og brug af Google Analytics til
effektmåling

Uddannelsesforløbets struktur
Uddannelsesforløbet til web marketing manager
består af grundforløbet samt mindst ét valgfrit spor,
hvor du kommer i dybden med ét enkelt emne. Se de
aktuelle spor nedenfor:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Content marketing (online)
Web content designer
Social media advisor
SEO business diploma
E-mail marketing
Google Analytics
Facebook ad manager

Værdi for virksomheden
■■

■■

Du arbejder intensivt med virksomhedens online
markedsføring.
Du udvikler et praktisk produkt til eksamen, der
løser en aktuel problemstilling i virksomheden.

Er forløbet noget for dig?
Uddannelsesforløbet er for dig, der typisk arbejder
med virksomhedens online marketing til daglig eller
skal i gang med det. Du er måske marketingchef,
webredaktør eller selvstændig, eller måske arbejder
du med at rådgive andre virksomheder om deres
markedsføring.

Niveau
Forløbet er bl.a. baseret på fagmodulet digital markedsføring fra akademiuddannelsen i international
handel og markedsføring. Du kan tage uddannelsen
med eller uden et valgfrit spor. Du kan læse mere om
niveauet for akademiuddannelser på side 7.
10 ECTS | EKSAMEN | københavn/lyngby/kolding

KORT FORLØB

Facebook ad
manager

Tiden, hvor markedsføring på Facebook blot drejede sig om at
skabe godt, engagerende indhold og derefter lade brugerne om
resten, er endegyldigt forbi. Hvis du vil høres i larmen, skal du
ikke blot have pengepungen op af lommen, du skal også lære
dine målgrupper endnu bedre at kende.
På dette kursus kommer du helt ind under huden på Facebooks
annoncesystem. Du lærer både, hvordan du kan understøtte
virksomhedens daglige kommunikation, men også hvordan du
kører større salgs- og brandingkampagner med konkrete, målbare resultater.
Forløbet varer to dage og er et intensivt hands-on kursus, der
foregår som en blanding af undervisning og øvelser, som udføres
med konkret indhold fra den Facebookside, du administrerer.
Dette er ikke et kursus i Facebook-kommunikation. Den del regner vi med, at du har styr på. Det er derimod et kursus i, hvordan
du sikrer dig, at din eksisterende kommunikation når de rette
modtagere og skaber resultater.

Du lærer bl.a. om
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Power Editor fra A-Z
Facebooks annoncestruktur
De forskellige annoncetyper
Opbygning af kampagner
Grundlæggende segmentering
Brugerdefinerede målgrupper
Prisfastsættelse
Retargeting
Effektivitetssporing
Facebooks annoncerapporter

Værdi for virksomheden
■■

■■

Du arbejder med konkrete, aktuelle marketingopgaver fra din
hverdag, som du får underviserens sparring på.
Du får viden og erfaringer, som gør, at du i fremtiden vil kunne sikre virksomheden endnu bedre eksponering.

Er forløbet noget for dig?
Du har Facebook-marketing som en del af dit arbejdsområde
og har derfor et godt kendskab til mediet og til det at drive en
Facebookside.
københavn/lyngby/kolding

Bemærk: Uddannelsesforløbet udbydes i samarbejde
med IBA Erhvervsakademi Kolding.
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KORT FORLØB

Arbejder du med eksportsalg, og har du brug for at få fyldt værktøjskassen op med effektive metoder og
teknikker? Eller skal din virksomhed snart i gang med eksport, og vil I sikre jer en professionel start? Så kan
dette uddannelsesforløb være et godt valg.

Dette uddannelsesforløb er et unikt tilbud til dig, som beskæftiger sig professionelt med salg og rådgivning
af kunder og som gerne vil give din performance et boost.
Det, der kendetegner den virkelig gode sælger, er evnen til at skabe gode relationer og de helt rette løsninger til kunderne. Det betyder, at du som sælger skal have viljen til konstant at optimere på salgsprocessen og
omsætte din viden og erfaring om salgsteknikker til praktisk adfærd.

eksportsælger

Med uddannelsesforløbet til eksportsælger bliver du i stand til at bruge forskellige metoder til at analysere
og vurdere eksportmarkeder, og du lærer at vælge de rette eksportformer, markeder og afsætningskanaler,
der passer til netop jeres virksomhed og kunder.
Uddannelsesforløbet er tilrettelagt fleksibelt: Når du har rejsedage, kan du følge med via portal, videoer og
webinarer.

Samarbejde med Eksportforeningen
Uddannelsesforløbet til eksportsælger er udviklet
i samarbejde med Eksportforeningen, som også
bidrager med gæsteundervisere og den nyeste viden
på området.

professionelt salg

På uddannelsesforløbet bygger vi i fællesskab dine salgskompetencer op og målretter dem dit salgsarbejde.
Vi arbejder indgående med salgsprocesser og praktiske salgsværktøjer. Du får kendskab til din egen personprofil og lærer om forskellige kundetyper, og hvordan du matcher dem bedst i salget. Og så får du selvfølgelig de nødvendige værktøjer på plads.

Du lærer bl.a. om
■■
■■
■■
■■
■■

Du lærer bl.a. om
■■
■■
■■

■■
■■
■■

■■
■■
■■

■■

Eksportstrategier og eksportformer
Markedsanalyse og valg af eksportmarkeder
Udvælgelse samt styring og motivering af agenter og distributører
Identifikation og validering af kundeemner
CRM og KAM på eksportmarkederne
Netværk, støtteordninger og samhandelsorganisationer
Eksportsalgets psykologi og kultur
Fremtidens vækstmarkeder
Selvindsigt og selvforståelse gennem personprofiler
Personlig DISC-profil (inkluderet i uddannelsesforløbet)

Er forløbet noget for dig?
Uddannelsesforløbet er for dig, der arbejder praktisk med eksport og eksportsalg. Du arbejder måske
allerede som eksportsælger og ønsker at professionalisere dit arbejde og få papir på dine kompetencer.
Det kan også være, du er virksomhedsejer og har
planer om at etablere eksport.

Niveau
Forløbet er baseret på fagmodulet eksport og internationalisering fra akademiuddannelsen i international handel og markedsføring. Du kan læse mere om
niveauet for akademiuddannelser på side 7.

■■
■■

Persontyper og adfærdsforståelse
Tillidsskabende kommunikation
Salgs- og kommunikationsstrategier
Salgets strategiske betydning
Købsadfærd og kunders indkøbsstrategi
Key account management og projektsalg
Salgsledelse, motivation og coaching

Det er et ambitiøst uddannnelsesforløb. Vi har taget det bedste
fra to verdener – den salgspsykologiske og den salgsstrategiske tilgang. Du afslutter forløbet med et skriftligt projekt, hvor
du arbejder med en konkret problemstilling. Projektet danner
grundlag for en mundtlig eksamen.

Værdi for virksomheden
■■
■■

■■

Du styrker din virksomheds sælgerprofil
Du udvikler din egen salgsstrategi til gavn for virksomhedens salgspotentiale
Du arbejder med din virksomheds kundeprofiler, udvikler
salgsprocessen og lærer at opbygge gode, udbytterige
relationer med virksomhedens kunder

Er forløbet noget for dig?
Uddannelsesforløbet er for dig, der er i gang med din karriere inden for salg. Du er måske salgsmedarbejder, sælger eller
salgschef med ansvar inden for B2B, projektsalg eller tilsvarende.

Niveau
Forløbet er baseret på fagmodulet strategisk salg fra akademiuddannelsen i international handel og markedsføring. Du kan
læse mere om niveauet for akademiuddannelser på side 7.
10 ECTS | EKSAMEN | københavn/lyngby/kolding

10 ECTS | EKSAMEN | københavn/lyngby/kolding

Bemærk: Uddannelsesforløbene udbydes i samarbejde med IBA Erhvervsakademi Kolding.
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salg og markedsføring
Er en hel uddannelse for stor en mundfuld? Start med et enkelt fagmodul.
Prøv et af Salg og Markedsførings mange fagmoduler på akademi- eller
diplomniveau og opgrader dine kompetencer løbende i det tempo, der
passer dig. Med et fagmodul får du ny viden og brugbare værktøjer, du
kan tage i brug med det samme. Her kan du se et udpluk af de mest populære fagmoduler.

Markedsføring og forhandling

Operationelt indkøb

fra Akademiuddannelsen i international handel og
markedsføring

fra Akademiuddannelsen i international transport og
logistik

Er du interesseret i markedsføring og forhandling?
Og kunne du tænke dig at blive skarp på både teorien og den praktiske udførsel af markedsføring på
danske og internationale markeder? På fagmodulet
lærer du om markedsføringsplanlægning, markedsvurdering, forhandlingsteknik og markedsanalyse,
der alt sammen gør dig i stand til at vurdere og analysere mulighederne på et givent marked og målrette
din markedsføringsindsats.

Har du også fået øjnene op for indkøbsafdelingens
strategiske vigtighed, og vil du gerne bidrage til, at
den fungerer optimalt? Så er fagmodulet operationelt indkøb lige noget for dig. Du får alle de kompetencer, du har brug for i forbindelse med dit arbejde
i din virksomheds indkøbsafdeling, og du opnår de
helt rigtige færdigheder til at optimere indkøbsfunktionen og udvikle nye forsyningsstrategier.
10 ECTS | EKSAMEN | københavn/lyngby

10 ECTS | EKSAMEN | københavn/lyngby

Salgspsykologi og grundlæggende salg

Afsætningsstrategi

Supply chain management

fra Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring

fra Akademiuddannelsen i international handel og
markedsføring

fra Akademiuddannelsen i international transport og
logistik

Vil du have en helhedsforståelse af, hvilke grundlæggende afsætningsmæssige forhold, der spiller ind i
arbejdet med afsætning på strategisk niveau? Med
dette fagmodul får du begreberne, modellerne og
værktøjerne, du skal bruge i arbejdet med salgs- og
markedsføringsopgaver på strategisk niveau.

LEAN, design af forsyningskæder, agilitet og kvalitetsstyring. Er det emner, der siger dig noget, og
som du gerne vil vide endnu mere om? Så er supply
chain management det rette valg for dig. Fagmodulet giver dig mulighed for at specialisere dig inden
for design af forsyningskæden på taktisk og strategisk niveau og blive klogere på det komplicerede
spindelvæv af aktiviteter og processer, der indgår i at
fragte produkter fra A til B.

Er du interesseret i salgspsykologi, og kunne du tænke dig at lære,
hvordan du tackler forskellige salgssituationer, uanset hvilken kunde
du står over for? På fagmodulet lærer du alt om kundeadfærd, og
hvordan du tilpasser din adfærd og kommunikation til forskellige
kundetyper. Du bliver klædt på til at planlægge, gennemføre og
følge op på salgsmøder og får en forståelse for vigtigheden af at
planlægge og prioritere din tid effektivt, så du forebygger negativ
stress i salgsarbejdet.
10 ECTS | EKSAMEN | københavn/lyngby

10 ECTS | EKSAMEN | københavn/lyngby

10 ECTS | EKSAMEN | københavn/lyngby
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Transport og warehouse management
fra Akademiuddannelsen i international transport og logistik

Vil du arbejde med at optimere din virksomheds transportnetværk og samtidig få en grundig indføring i den juridiske del af
transportfaget? Transport og warehouse management giver dig
en bred introduktion til både national og international transport,
og du lærer om de fire transportformer bil, skib, fly og tog, så du
kan træffe de rigtige transportbeslutninger for din virksomhed.
10 ECTS | EKSAMEN | københavn/lyngby

Digital markedsføring
fra Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring

Arbejder du med markedsføring, så ved du, at udviklingen kun
går en vej, og det er mod det digitale. Vil du blive dygtigere i dit
arbejde med digital markedsføring og sociale medier? Så er dette
fagmodulet for dig. Du lærer at analysere, planlægge og gennemføre digitale kampagner og at arbejde med digital strategi,
der skaber værdi for din virksomhed online.
10 ECTS | EKSAMEN | københavn/lyngby

Strategisk salg
fra Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring

På strategisk salg får du kompetencer til selvstændigt at lede,
analysere, tilrettelægge og gennemføre salg på strategisk niveau.
Du får færdigheder i styring af kilderne til og antallet af leads
(kundeemner), salgsledelse samt key account management.
Derudover får du viden om samt forståelse for indkøbsstrategi og
risikostyring i salgsindsatsen.
10 ECTS | EKSAMEN | københavn/lyngby

Erhvervsret
fra Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring

Vil du lære, hvordan du identificerer, forebygger og løser juridiske
problemstillinger i din virksomhed? Så er erhvervsret det rette
fagmodul for dig. Fagmodulet giver dig de helt rigtige kompetencer, som bygger på en erhvervsjuridisk viden og forståelse. Du
vil således kunne tage professionel del i identifikation og forebyggelse af juridiske problemstillinger i såvel et nationalt som globalt
virksomhedsmiljø.
10 ECTS | EKSAMEN | københavn/lyngby
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ØKONOMI
OG FINANS
Uddannelser
■■
■■

■■

Akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring
Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Vælg mellem tre forskellige retninger:
■■ Bank og realkredit
■■ Ejendomsmægler
■■ Ejendomsadministration
Retning inden for den merkantile diplomuddannelse:
■■ Økonomi og regnskab

Fagmoduler
■■
■■
■■
■■

Erhvervsøkonomi
Økonomistyring i praksis
Regneark til økonomistyring
Global økonomi

På Økonomi og Finans arbejder vi tæt
sammen med de brancher, vi uddanner
til, så du altid får en undervisning, der er
både relevant og aktuel.
Bo Steen Larsen
Områdechef, Økonomi og Finans

70 |

| 71

AKADEMIUDDANNELSE

økonomi- og
ressourcestyring
Vil du arbejde med virksomhedens ressourcestyring, og vil du have den fornødne viden og de rette økonomiske værktøjer til at sikre en sund og veldrevet økonomisk drift? Så er akademiuddannelsen inden for økonomi og ressourcestyring et godt valg for dig.
På uddannelsen lærer du alt om de relevante økonomiske processer, der er essentielle i driften af en produktiv og effektiv virksomhed. Du bliver i stand til at analysere og tilpasse virksomhedens økonomiske ressourcer i forhold til et givent aktivitetsniveau. Uddannelsen vil desuden lære dig om de forhold, danske virksomheder skal forholde sig til i relation til den øgede globalisering og handel med virksomheder i udlandet samt
de krav, det stiller til virksomhedens økonomi- og ressourcestyring.

Du lærer bl.a. om
■■

■■
■■
■■
■■

Erhvervsøkonomiske og styringsmæssige
værktøjer
Global økonomi
Statistik
Regneark til økonomistyring
Analyse af rentabilitet og indtjeningsevne

Er uddannelsen noget for dig?
Uddannelsen er for dig som arbejder i virksomhedens økonomi- og regnskabsafdeling og ønsker at
specialisere dig i de erhvervsøkonomiske og styringsmæssige værktøjer, som er nødvendige i driften
af en produktions-, handels- eller servicevirksomhed
i Danmark eller udlandet.

Niveau
En akademiuddannelse svarer i niveau til en kort
videregående uddannelse, men tages på deltid sideløbende med jobbet. Du kan læse mere om niveauet
for akademiuddannelser på side 7.

Optagelseskrav
Læs mere om optagelseskrav for akademiuddannelser på cphbusiness.dk.

Obligatoriske fagmoduler (20 ECTS)
■■
■■

Erhvervsøkonomi (10 ECTS)
Økonomistyring i praksis (10 ECTS)

Valgfrie fagmoduler (30 ECTS)
■■
■■
■■
■■

Regneark til økonomistyring (10 ECTS)
Global økonomi (10 ECTS)
Statistik (10 ECTS)
Årsrapport og regnskabsanalyse (10 ECTS)

Desuden kan du vælge fagmoduler uden for fagområdet svarende til maks. 10 ECTS.

Afgangsprojekt (10 ECTS)
Uddannelsen afsluttes med et obligatorisk afgangsprojekt, hvor du udarbejder en skriftlig projektrapport, som skal forsvares mundtligt.

FAKTA
OMFANG
60 ECTS
STUDIESTART
Flere gange om året
STED
København og Lyngby
VARIGHED
Typisk 3 år
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AKADEMIUDDANNELSE

FINANSIEL RÅDGIVNING
Obligatoriske fagmoduler (20 ECTS)

Kunne du tænke dig en karriere inden for bank og
realkredit, ejendomsadministration eller ejendomshandel? Så er akademiuddannelsen i finansiel rådgivning det rigtige skridt på vejen til drømmejobbet!
På uddannelsen lærer du at analysere, planlægge og
gennemføre løsninger, der bredt vedrører finansiel
rådgivning.

■■
■■

Erhvervsjura i den finansielle sektor (10 ECTS)
Samfundsøkonomi (10 ECTS)

Retningsfagmoduler: Bank og realkredit (30 ECTS)
■■
■■

Vælg mellem tre forskellige retninger på uddannelsen:

■■

Virksomhedens investering og finansiering (10 ECTS)
Data, marked og afsætning (10 ECTS)
Finansielle forretninger (10 ECTS)

Retningsfagmoduler: Ejendomsmægler (30 ECTS)

Ejendomsmægler

■■

For dig, som synes, det er spændende at fremvise
ejendomme og afslutte handlen, så både sælger og
køber bliver tilfredse. Med denne uddannelsesretning
bag dig er du i stand til at håndtere ejendomshandelens juridiske dokumenter.

■■
■■

Ejendomshandel 1 (10 ECTS)
Ejendomshandel 2 (10 ECTS)
Omsætning af fast ejendom (10 ECTS)

Retningsfagmoduler: Ejendomsadministration (20 ECTS)
■■

Bank og realkredit

■■

Denne uddannelsesretning er interessant for dig
som arbejder i et pengeinstitut eller realkreditinstitut, hvor du rådgiver privat- og erhvervskunder.
Den dygtige rådgiver er altid opdateret økonomisk,
juridisk og finansielt for at give kunden det optimale
råd.

■■

Administration af boligudlejningsejendomme (10 ECTS)
Ejendoms- og skatteregnskab (10 ECTS)
Valgfrie fagmoduler (10 ECTS)

Valgfrie fagmoduler
■■
■■
■■
■■

Ejendomsadministration

■■

Dette er uddannelsesretningen for dig, som synes,
det er spændende at håndtere alle aspekterne ved
en udlejningsejendom (bolig, erhverv og butikscentre). Som uddannet ejendomsadministrator kan du
varetage alle aftaler med lejere, håndværkere, forsyningsselskaber, mødeledelse af beboermøder samt
alle økonomiske transaktioner.

■■
■■

Boligfinansiering og -rådgivning (10 ECTS)
Årsrapport og virksomhedsanalyse (10 ECTS)
Pension (5 ECTS)
Kredit til private (5 ECTS)
Andelsbolig- og ejerforening (5 ECTS)
Ejendomsinvestering og finansiering (5 ECTS)
Erhvervslejeret (5 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS)
Uddannelsen afsluttes med et obligatorisk afgangsprojekt, hvor du udarbejder en skriftlig projektrapport, som skal forsvares mundtligt.

Niveau
En akademiuddannelse svarer i niveau til en kort
videregående uddannelse, men tages på deltid sideløbende med jobbet. Du kan læse mere om niveauet
for akademiuddannelser på side 7.

Optagelseskrav
Læs mere om optagelseskrav for akademiuddannelser på cphbusiness.dk.

FAKTA

OMFANG
60 ECTS
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STUDIESTART
Flere gange
om året

VARIGHED
Typisk 3 år

STED
København
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DIPLOMUDDANNELSE

økonomi og REGNSKAB
Arbejder du med økonomi og regnskab, og vil du gerne udbygge dine kompetencer og målrette din profil i
en mere erhvervsmæssig retning?
På diplomuddannelsen i økonomi og regnskab får du kompetencerne til at kunne arbejde med virksomhedens økonomi- og finansfunktioner på et højt niveau, og du kvalificerer dig samtidig til en karriere inden for
revisionsbranchen eller den finansielle sektor. På uddannelsen får du både den faglige viden og praktiske
indsigt, der kræves for at kunne arbejde inden for områder som økonomisk analyse, investering, finansiering
og regnskab.
Bemærk: Økonomi og regnskab er en retning inden for den merkantile diplomuddannelse.

Du lærer bl.a. om
■■
■■
■■
■■
■■

Analyse af virksomhedens økonomiske situation
Globale økonomiske forhold
Finansielle muligheder og risici
Strategisk ledelse
Økonomistyring

Er uddannelsen noget for dig?
Uddannelsen er for dig, der gerne vil arbejde med
økonomi og regnskab på et højt niveau enten inden
for virksomhedens økonomifunktion, i revisionsbranchen eller i den finansielle sektor.

Optagelseskrav
Læs mere om optagelseskrav for akademiuddannelser på cphbusiness.dk.

Obligatoriske fagmoduler (15 ECTS)
■■

■■

Studieretningsfagmoduler (25 ECTS)
■■
■■
■■

Niveau
En diplomuddannelse svarer i niveau til en bacheloruddannelse, men tages på deltid sideløbende med
jobbet. Du kan læse mere om niveauet for diplomuddannelser på side 7.

Organisation, metode og videnskabsteori
(10 ECTS)
Økonomisk analyse (5 ECTS)

Investering og finansiering (10 ECTS)
Eksternt og internt regnskab (10 ECTS)
Strategisk ledelse og økonomistyring (5 ECTS)

Valgfrie fagmoduler (5 ECTS)
■■

Økonomistyring (5 ECTS)

Desuden kan du vælge fagmoduler uden for fagområdet svarende til maks. 5 ECTS.

Afgangsprojekt (15 ECTS)
FAKTA

Uddannelsen afsluttes med et obligatorisk afgangsprojekt, hvor du udarbejder en skriftlig projektrapport, som skal forsvares mundtligt.

OMFANG
60 ECTS
STUDIESTART
Flere gange om året
STED
København
VARIGHED
Typisk 2½ - 3 år
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FAGMODULER

økonomi og finans
Er en hel uddannelse for stor en mundfuld? Start med et enkelt fagmodul.
Prøv et af Økonomi og Finans’ fagmoduler på akademiniveau og opgrader
dine kompetencer løbende i det tempo, der passer dig. Med et fagmodul får
du ny viden og brugbare værktøjer, du kan tage i brug med det samme. Her
kan du se et udpluk af de mest populære fagmoduler.

Erhvervsøkonomi

Regneark til økonomistyring

fra Akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring

fra Akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring

For dig som har brug for de grundlæggende økonomiske discipliner i din virksomhed; budgetter,
investeringer, finansiering og konkurrenceformer
på markedet. Du får forståelse for virksomhedens
økonomiske byggesten, som er en forudsætning for
virksomhedens eksistensgrundlag.

For dig som arbejder med opbygning af økonomiske
styringsredskaber i din virksomhed. Du anvender
regneark til løsning af økonomiske og ledelsesmæssige problemstillinger og kan analysere og vurdere
dataudtræk fra virksomhedens økonomisystemer.
10 ECTS | EKSAMEN | københavn/lyngby

10 ECTS | EKSAMEN | københavn/lyngby
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Økonomistyring i praksis

Global økonomi

fra Akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring

fra Akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring

For dig som arbejder i virksomhedens økonomiafdeling med opgaver inden for økonomisk planlægning
og styring. Du lærer at analysere og vurdere virksomhedens kapitalbehov, at vurdere forslag til finansiering, at udarbejde delbudgetter og totalbudgetter
og at anvende en cost-benefit-analyse på praktiske
problemstillinger.

For dig som arbejder i en virksomhed, hvor den globale økonomi har stor indflydelse på virksomhedens
eksistens. Du får viden om de globale sammenhænge inden for økonomi, handel og politik, og hvordan
virksomheden påvirkes. Du kan i praksis omsætte
begreberne inflation, konjunkturer, offentlige indgreb
og prisdannelse til udvikling af virksomheden.

10 ECTS | EKSAMEN | københavn/lyngby

10 ECTS | EKSAMEN | københavn/lyngby
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SERVICE OG
OPLEVELSE
Uddannelser
■■
■■
■■

Akademiuddannelsen i gastronomi
Akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi
Retninger inden for den merkantile diplomuddannelse:
■■ Leisure management
■■ Sportsmanagement

Fagmoduler
■■
■■
■■
■■
■■
■■

80 |
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Servicesektoren står for mere end
70 pct. af de private virksomheders
beskæftigelse i Danmark.

Ledelse og forretningsforståelse i oplevelsesøkonomien
Sportsmarketing
Sportsjura
Eventledelse
Madkulturer og innovation
Oplevelsesøkonomi

| 81

AKADEMIUDDANNELSE

AKADEMIUDDANNELSE

Kunne du tænke dig en spændende karriere inden for gastronomi, og vil du udbygge både din teoretiske
viden og praktiske evner inden for området?

Vil du have en hverdag, hvor du skaber glade gæster og unikke kundeoplevelser inden for turist-, service- og
oplevelsesindustrien? Så er akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi det rette valg for dig.

På akademiuddannelsen i gastronomi får du kompetencerne til at arbejde med mad på et kvalitetsmæssigt,
æstetisk, økonomisk og naturvidenskabeligt plan. Du lærer at arbejde med udvikling af mad og måltider i restauranter, kantinekøkkener og produktionsvirksomheder, og du bliver klædt på til det praktiske samarbejde
med leverandører, personale og samarbejdspartnere.

På uddannelsen lærer du at arbejde med udvikling og vedligeholdelse af serviceniveauet i virksomheder
samt at brande og markedsføre virksomheder over for omverdenen igennem værdiskabende events og projekter.

gastronomi

Du lærer bl.a. om
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Udvikling af mad og måltider
Madkemi
Råvarer
Madkultur
Innovation, udvikling og ledelse
Sensorik

Er uddannelsen noget for dig?
Uddannelsen henvender sig til dig, der gerne vil bygge oven på din erfaring fra branchen med ny viden
og praktiske metoder, der kan bruges til planlægning, udvikling og ledelse af gastronomiske aktiviteter i forskellige typer af virksomheder og kulturer.

Niveau
En akademiuddannelse svarer i niveau til en kort
videregående uddannelse, men tages på deltid sideløbende med jobbet. Du kan læse mere om niveauet
for akademiuddannelser på side 7.

oplevelsesøkonomi

Optagelseskrav
Læs mere om optagelseskrav for akademiuddannelser på cphbusiness.dk.

Du lærer bl.a. om
■■
■■
■■
■■

Obligatoriske fagmoduler (30 ECTS)
■■
■■
■■

Sensorik (10 ECTS)
Madkemi (10 ECTS)
Råvarekendskab (10 ECTS)

Valgfrie fagmoduler (20 ECTS)
■■

Madkulturer og innovation (10 ECTS)

Desuden kan du vælge fagmoduler uden for fagområdet svarende til maks. 15 ECTS.

Afgangsprojekt (10 ECTS)
Uddannelsen afsluttes med et obligatorisk afgangsprojekt, hvor du udarbejder en skriftlig projektrapport, som skal forsvares mundtligt.

Event management
Markedsføring
Oplevelsesledelse
Oplevelsesøkonomi

Er uddannelsen noget for dig?
Akademiuddannelsen er for dig, der gerne vil supplere din praktiske erfaring fra branchen med nye
teorier og metoder til at arbejde med oplevelser,
events, branding og kommunikation inden for turist-,
service- og oplevelsesindustrien i rollen som fx event
manager eller projektleder.

Niveau
En akademiuddannelse svarer i niveau til en kort
videregående uddannelse, men tages på deltid sideløbende med jobbet. Du kan læse mere om niveauet
for akademiuddannelser på side 7.

Obligatoriske fagmoduler (20 ECTS)
■■
■■

Oplevelsesøkonomi (10 ECTS)
Oplevelsesledelse (10 ECTS)

Valgfrie fagmoduler (30 ECTS)
■■
■■

Event management (10 ECTS)
Markedsføring (5 ECTS)

Desuden kan du vælge fagmoduler uden for fagområdet svarende til maks. 15 ECTS.

Afgangsprojekt (10 ECTS)
Uddannelsen afsluttes med et obligatorisk
afgangsprojekt, hvor du udarbejder en skriftlig
projektrapport, som skal forsvares mundtligt.

Optagelseskrav
Læs mere om optagelseskrav for akademiuddannelser på cphbusiness.dk.

FAKTA
FAKTA
OMFANG
60 ECTS
STUDIESTART
Flere gange om året

OMFANG
60 ECTS

STUDIESTART
Flere gange
om året

VARIGHED
Typisk 3 år

STED
København

STED
København
VARIGHED
Typisk 3 år
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DIPLOMUDDANNELSE

leIsure
management
Vi lever i en verden fuld af oplevelser.
Fra koncerter og festivaler til motionsløb
og konferencer. Bag ethvert succesfuldt
event sidder en dygtig koordinator.
Vil du have en karriere inden for fritidsog oplevelsesindustrien, hvor du designer, planlægger og gennemfører events
og aktiviteter? Så er diplomuddannelsen
i leisure management det rette valg for
dig.
Bemærk: Leisure management er en
retning inden for den merkantile diplomuddannelse.

DIPLOMUDDANNELSE

sportsmanagement

Obligatoriske fagmoduler
(15 ECTS)
■■

■■

Organisation, metode og videnskabsteori (10 ECTS)
Økonomisk analyse (10 ECTS)

Studieretningsfagmoduler
(25 ECTS)
■■

■■
■■

Introduktion til leisureindustrien og
metode (5 ECTS)
Afsætningsøkonomi (10 ECTS)
Ledelse og forretningsforståelse i oplevelsesøkonomien (10 ECTS)

Med diplomuddannelsen i sportsmanagement lærer du alt, hvad du skal bruge for at arbejde med ledelse af
sportsklubber, idrætsorganisationer og sportslige events. Du får en bred palette af værktøjer til udvikling af
bæredygtige forretningsmodeller, styring af økonomi og gennemførsel af markedsføringsaktiviteter rettet
både mod organisationen som heldhed og enkelte sportslige events.
Du lærer desuden om relevante ledelsesteorier og metoder, du kan bruge til at håndtere de opgaver og udfordringer, du typisk vil møde i en professionel sportsorganisation.
Bemærk: Sportsmanagement er en retning inden for den merkantile diplomuddannelse.

Du lærer bl.a. om
■■
■■
■■
■■

Du lærer bl.a. om
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Eventplanlægning
Økonomi
Marketing
Ledelse
Forretningsforståelse
Samspillet mellem leisuresektorerne

Er uddannelsen noget for dig?
Diplomuddannelsen i leisure management er for dig, der gerne vil arbejde
med markedsføring og koordinering af
events og aktiviteter inden for turisme,
kultur og sport enten i Danmark eller i
udlandet. Du vil fx kunne arbejde som
eventmanager, festivalkoordinator, hotelmanager eller sportsmanager.

Niveau
En diplomuddannelse svarer i niveau til
en bacheloruddannelse, men tages på
deltid sideløbende med jobbet. Du kan
læse mere om niveauet for diplomuddannelser på side 7.

Optagelseskrav
Læs mere om optagelseskrav for diplomuddannelser på cphbusiness.dk.

Valgfrie fagmoduler (5 ECTS)
■■
■■
■■

Oplevelsesøkonomi (5 ECTS)
Eventledelse (5 ECTS)
Samfundsbeskrivelse (5 ECTS)

Desuden kan du vælge fagmoduler uden
for fagområdet svarende til maks. 5 ECTS.

Afgangsprojekt (15 ECTS)
Uddannelsen afsluttes med et obligatorisk
afgangsprojekt, hvor du udarbejder en
skriftlig projektrapport, som skal forsvares
mundtligt.

FAKTA
OMFANG
60 ECTS

Obligatoriske fagmoduler (15 ECTS)

Sportsmarketing
Sportsjura
Sportsmanagement
Sportsøkonomi

■■

■■

Organisation, metode og videnskabsteori
(10 ECTS)
Økonomisk analyse (10 ECTS)

Studieretningsfagmoduler (25 ECTS)

Er uddannelsen noget for dig?

■■

Uddannelsen er relevant for dig, der arbejder som
leder eller konsulent i en sportslig organisation og
som gerne vil supplere din praktiske erfaring med ny
viden og konkrete værktøjer til ledelse og drift.
Arbejder du uden for sportsbranchen, men drømmer
du om at få en fod indenfor? Så er denne uddannelse også et oplagt valg for dig.

■■
■■
■■

Valgfrie fagmoduler (5 ECTS)
■■
■■

Niveau

Sportsmarketing (10 ECTS)
Sportsjura (5 ECTS)
Sportsmanagement (5 ECTS)
Sportsøkonomi (5 ECTS)

■■

Oplevelsesøkonomi (5 ECTS)
Eventledelse (5 ECTS)
Samfundsbeskrivelse (5 ECTS)

En diplomuddannelse svarer i niveau til en bacheloruddannelse, men tages på deltid sideløbende med
jobbet. Du kan læse mere om niveauet for diplomuddannelser på side 7.

Desuden kan du vælge fagmoduler uden for fagområdet svarende til maks. 5 ECTS.

Optagelseskrav

Uddannelsen afsluttes med et obligatorisk afgangsprojekt, hvor du udarbejder en skriftlig projektrapport, som skal forsvares mundtligt.

Læs mere om optagelseskrav for diplomuddannelser
på cphbusiness.dk.

Afgangsprojekt (15 ECTS)

FAKTA

STUDIESTART
Flere gange om året
STED
København

OMFANG
60 ECTS

STUDIESTART
Flere gange
om året

VARIGHED
Typisk 2½ - 3 år

STED
København

VARIGHED
Typisk 2½ - 3 år
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FAGMODULER

SERVICE OG OPLEVELSE
Ledelse og forretningsforståelse i
oplevelsesøkonomien
fra diplomretningen leisure management

Vil du styrke dine ledelsesevner og blive skrap til forretningsudvikling inden for oplevelsesøkonomien? Så
er ledelse og forretningsforståelse i oplevelsesøkonomien det rette valg for dig. Du får en unik kombination af nyttige teorier og praktiske værktøjer og bliver
klædt på til at klare både de daglige udfordringer
som leder samt til at drive innovation og udvikling i
virksomheder inden for oplevelsesindustrien.
10 ects | eksamen | København

Eventledelse
fra den merkantile diplom

Arbejder du med events og planlægning af arrangementer, og vil du gerne udbygge din praktiske
erfaring med ny viden og nye værktøjer? Eventledelse giver dig de redskaber, du skal bruge for at få
alle brikkerne til at falde på plads, når du planlægger,
udvikler og gennemfører events. På fagmodulet
kommer du blandt andet til at arbejde med emner
som coaching, finansiering via sponsorering og
fundraising samt kreativ idéudvikling og entrepreneurship.
5 ects | eksamen | København

Sportsmarketing

Madkulturer og innovation

fra diplomretningen sportsmanagement

fra Akademiuddannelsen i gastronomi

Med fagmodulet sportsmarketing får du en 360
graders indføring i de mange facetter af markedsføring inden for sports-, event- og fritidssektoren. Du
bliver i stand til at implementere en sportsmarketingplan i praksis, og du bliver klædt på til selvstændigt
at etablere og indgå i tværfaglige teams. Desuden
lærer du at anvende konceptudvikling til at sikre bæredygtig forretningsudvikling på et strategisk niveau.

Savner du inspiration til udvikling af nye, spændende
og eksotiske retter, og vil du lære om madkulturer
og nye tilberedningsteknikker fra hele verden? På
fagmodulet madkulturer og innovation dykker vi ned
i forskellige emner som molekylær gastronomi, nye
tilberedningsformer, gastronomisk innovation, og vi
runder madkulturer fra hele verden – fra Sydamerika
over Asien til Sydeuropa og ikke mindst det nordiske
køkken.

10 ects | eksamen | København
10 ects | eksamen | København

Er en hel uddannelse for stor en mundfuld?
Start med et enkelt fagmodul.
Prøv et af Service og Oplevelses mange fagmoduler på akademi- eller diplomniveau og
opgrader dine kompetencer løbende i det
tempo, der passer dig. Med et fagmodul får
du ny viden og brugbare værktøjer, du kan
tage i brug med det samme. Her kan du se
et udpluk af de mest populære fagmoduler.

Sportsjura

Oplevelsesøkonomi

fra diplomretningen sportsmanagement

fra Akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi

Fagmodulet ruster dig til at udarbejde sportskontrakter og foretage risk management i sports-, eventog fritidssektoren. Du lærer om idrættens juridiske
organisering, både lokalt, nationalt og globalt, og du
bliver klædt på til selvstændigt at indgå i forhandlinger. Derudover kommer du til at arbejde med de
juridiske aspekter ved sportsskader, forsikringer og
tv-transmissionsaftaler.

Tænder du på at skabe unikke kundeoplevelser og vil
du vide mere om best practice inden for oplevelsesøkonomi? Så er dette fagmodul et godt udgangspunkt for dig til at komme i gang med en karriere
inden for oplevelsesindustrien. Du introduceres til de
nyeste tendenser inden for oplevelsesbranchen, og
du får redskaber til at tænke langsigtet og nyskabende i forhold til fremtidens forbrugere. Du bliver
desuden i stand til at planlægge og udvikle koncepter, der skaber værdi for både kunder og din virksomhed.

5 ects | eksamen | København

10 ects | eksamen | København
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innovation og
entreprenørskab
Uddannelser
■■

Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion

Fagmoduler
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Innovationsledelse
Iværksætteri i praksis
Konceptudvikling
Vækst, innovation og forretningsmuligheder i praksis
Projektledelse
Anvendt økonomi
Organisering

Innovation handler om at lære dig handlemåder, værktøjer og refleksioner, der
gør dig i stand til at skabe værdi for din
virksomhed og klæde dig på til at forme
din egen fremtid.
Kirsten Ringgaard
Områdechef, Innovation og
Entreprenørskab
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AKADEMIUDDANNELSE

innovation, produkt og
produktion
Arbejder du med projektstyring, konceptudvikling og innovation enten i en virksomhed eller som
selvstændig? Og kunne du tænke dig at udvikle dine kompetencer og få pustet nyt liv i din idéudvikling, samtidig med at du får nye værktøjer til at holde snor i dine projekter?
På akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion bliver du både klædt på til at udvikle
idéer og projekter og føre dem ud i livet.

Optagelseskrav

Du lærer bl.a. om
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Læs mere om optagelseskrav for akademiuddannelser på cphbusiness.dk.

Projektledelse
Anvendt økonomi
Organisering
Innovationsledelse
Konceptudvikling
Iværksætteri i praksis
Vækst, innovation og forretningsmuligheder i praksis

Obligatoriske fagmoduler (20 ECTS)
■■
■■
■■

Valgfrie fagmoduler (30 ECTS)

Er uddannelsen noget for dig?
Uddannelsen er for dig, der enten allerede
arbejder med eller gerne vil lære at udvikle,
igangsætte og styre projekter og innovative
processer.

Niveau
En akademiuddannelse svarer i niveau til en
kort videregående uddannelse, men tages på
deltid sideløbende med jobbet. Du kan læse
mere om niveauet for akademiuddannelser på
side 7.

!

Projektledelse (10 ECTS)
Anvendt økonomi (5 ECTS)
Organisering (5 ECTS)

■■
■■
■■
■■

Innovationsledelse (10 ECTS)
Konceptudvikling (5 ECTS)
Iværksætteri i praksis (10 ECTS)
Vækst, innovation og forretningsmuligheder i praksis (5 ECTS)

Desuden kan du vælge fagmoduler uden for
fagområdet svarende til maks. 15 ECTS.

Afgangsprojekt (10 ECTS)
Uddannelsen afsluttes med et obligatorisk afgangsprojekt, hvor du udarbejder en skriftlig
projektrapport, som skal forsvares mundtligt.

Kompetencer inden for innovation
og entreprenørskab er ikke noget
man lytter sig til, men noget man
udvikler gennem handling og
refleksion.

FAKTA

OMFANG
60 ECTS
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STUDIESTART
Flere gange
om året

VARIGHED
Typisk 2½ - 3 år

STED
København
og Lyngby
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FAGMODULER

innovation OG
ENTREPRENøRSKAB
Er en hel uddannelse for stor en mundfuld? Start med et enkelt
fagmodul.
Prøv et af Innovation og Entreprenørskabs mange fagmoduler på
akademiniveau og opgrader dine kompetencer løbende i det
tempo, der passer dig. Med et fagmodul får du ny viden og brugbare værktøjer, du kan tage i brug med det samme. Her kan du se
et udpluk af de mest populære fagmoduler.
Innovationsledelse
fra Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion

Hvis du har en interesse i innovation, kreativitet og virksomhedsudvikling, så kan
du med dette fagmodul få en ny og innovativ vinkel på din praksis. Du vil blive
introduceret til innovationsprocesser og innovative projekter, og der fokuseres
særligt på, hvordan du leder afgrænsede innovationsprojekter, samt hvordan man
kan indgå i større, tværfaglige innovationsprojekter. Du lærer om motivation og
forskellige ledelsesformer, så du bedst muligt kan sammensætte dit team og få
teamet i mål.
10 ECTS | eksamen | københavn/Lyngby

Iværksætteri i praksis
fra Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion

Drømmer du om at starte din egen virksomhed, eller er du allerede i gang, og vil
du gerne udbygge dine kompetencer inden for iværksætteri? Så er fagmodulet
iværksætteri i praksis det helt rette valg for dig. Fagmodulet giver dig en bred
viden og konkrete værktøjer, du kan bruge i arbejdet som selvstændig erhvervsdrivende. Fagmodulet klæder dig på til at arbejde med iværksætteri i praksis ved
at give dig en bred palette af viden om arbejdet med at starte egen virksomhed.
Du kommer rundt om iværksætteri som disciplin og får indsigt i både kreative og
mere finansielt orienterede sider af processen.
10 ECTS | eksamen | københavn/Lyngby

Konceptudvikling
fra Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion

Arbejder du som leder, projektleder eller specialist med en særlig interesse for,
hvordan man skaber bæredygtige og let kommunikerbare koncepter? Så er fagmodulet konceptudvikling din chance for at få udbygget din viden og din praksis
inden for konceptudvikling og få sat skub i den kreative proces. Fagmodulet kan
give dig de rette værktøjer til at optimere arbejdet med konceptudvikling. Du
lærer bl.a., hvordan du skaber optimale, kreative miljøer for innovativ tænkning,
hvordan du optimerer den kreative proces, og hvordan du hurtigt går fra idé og
koncept til færdige prototyper.
5 ECTS | eksamen | københavn/Lyngby
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Det er afgørende, at undervisningen er så relevant som muligt for hver
enkelt deltager. Derfor tager jeg altid udgangspunkt i cases fra de
studerendes egen hverdag. Det giver grobund for erfaringsudveksling
og dialog både deltagerne imellem og med underviseren, hvilket er
afgørende for at sikre et optimalt udbytte af faget.
Jens Essenbæk Toftbjerg,
Underviser i projektledelse

Vækst, innovation og forretningsmuligheder i praksis
fra Akademiuddannelsen i innovation, produkt og
produktion

Arbejder du som iværksætter eller med projektudvikling, og ønsker du at sætte ekstra fokus på vækst
og innovation i din virksomhed? Så tag fagmodulet
vækst, innovation og forretningsmuligheder i praksis
og bliv klogere på vækst- og innovationspotentialet
i din virksomhed. Fagmodulet giver dig en bred vifte
af værktøjer, i form af fx nye markedsføringstiltag,
udvidelse til nye eksportmarkeder og udvikling af
nye produkter med henblik på at styrke væksten
i din virksomhed. Dette suppleres med viden om
finansiering og økonomistyring, der understøtter
videreudviklingen af din virksomhed.
5 ECTS | eksamen | københavn/Lyngby

Anvendt økonomi
fra Akademiuddannelsen i innovation, produkt og
produktion

Har du brug for en overordnet forståelse af økonomistyring, og skal du kunne bidrage til styring af
projektøkonomi eller økonomi for et mindre team
i hverdagen? Dette fagmodul giver dig grundlæggende viden og kompetencer inden for investering,
finansiering og økonomistyring, så du bliver i stand
til at håndtere budgettering og økonomisk opfølgning på projekter og daglig drift. Du bliver desuden
introduceret til erhvervsøkonomiske teorier og
løsningsmodeller. Med dette fagmodul får du en god
forståelse for vigtigheden af økonomisk planlægning,
styring og kontrol, og du bliver klædt på til at kunne
deltage i opgaver omkring virksomhedens eller projektets økonomiske drift.
5 ECTS | eksamen | københavn/Lyngby

Organisering

Projektledelse

fra Akademiuddannelsen i innovation, produkt og
produktion

fra Akademiuddannelsen i innovation, produkt og
produktion

Har du brug for at kunne organisere og lede mindre
teams og projekter? På dette fagmodul får du forståelse for opgaven og en række praktiske værktøjer.
Du kommer til at arbejde med metoder og processer,
der er nødvendige for at kunne organisere arbejdet
i projekter eller i den daglige drift. Du lærer om centrale teorier og metoder til at arbejde med styringsprocesser, gruppedynamikker, ledelse og motivation.
Derudover lærer du både at sammensætte og lede
effektive teams. Kort sagt bliver du i stand til at
arbejde praktisk med organiseringen af afgrænsede
enheder og mindre og mellemstore udviklingsprojekter.

Kunne du tænke dig at blive skarp på projektledelse
og få konkrete værtøjer til at lede både mindre og
mellemstore projekter? Så er fagmodulet i projektledelse noget for dig. Fagmodulet tager afsæt i din
egen praksis og udvikler denne i et samspil med ny
viden og teori på området. Du lærer hvordan, du
skaber de mest optimale rammer for projektarbejde.
Bl.a. bliver du i stand til at afgrænse problemstillingerne og finde de rette løsningsmodeller, både på
ledelsesmæssigt og operationelt niveau. Du lærer
desuden at allokere projektets ressourcer, således at
alle ressourcer udnyttes bedst muligt. Der fokuseres
samtidig på, hvordan du udvikler din egen praktiske
projektledelsesstil.

5 ECTS | eksamen | københavn/Lyngby
10 ECTS | eksamen | københavn/Lyngby
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LABORATORIE
OG MILJØ
Fagmodul
■■

Kvalitets-, miljø- og sikkerhedsledelse

IV-kursus
■■

Introduktion til GMP og GMP-styret produktion

Korte kurser
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
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Introduktion til REACH
Rapportering af indholdsstoffer
Opbevaring af farlige kemikalier
Affaldsmærkning
Introduktion til GHS/CLP
Klassificering og mærkning med GHS/CLP
Miljøfarevurdering af kemiske stoffer
Sikkerhedsdatablad
Arbejdspladsbrugsanvisning
Kemikaliestyring/KEMIguiden

På Cphbusiness Laboratorie og Miljø er
vi eksperter i miljø og kemikaliesikkerhed, og vi har stor erfaring i at hjælpe
både virksomheder og medarbejdere
med at optimere arbejdet med både
strategisk og praktisk miljøledelse.
Annette Thromsholdt
Områdechef, Laboratorie og Miljø
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FAGMODUL

Kvalitets-, miljøog sikkerhedsledelse
Arbejder du med kvalitetssikring og kontrol i et miljømæssigt perspektiv, eller vil du blot gerne udbygge
dine kompetencer inden for HSE-området (Health,
Safety, Environment)? Så er fagmodulet kvalitets-,
miljø- og sikkerhedsledelse det rette valg for dig.
Fagmodulet har til formål at give dig bred viden om
og forståelse for betydningen af kvalitetskontrol,
miljømæssige samt sikkerhedsmæssige hensyn, der
knytter sig til produktion. Du lærer, hvordan et produkt miljøvurderes, får viden om miljø- og arbejdsmiljølovgivning og introduceres til miljøbegrebet set
ud fra et lokalt, nationalt og globalt perspektiv.
Kort sagt lærer du at tænke miljømæssige hensyn
ind i produktionsprocessen.

Du lærer bl.a. om
■■
■■
■■
■■

Kvalitet og kvalitetsstyring
Statistik og kvalitetskontrol
Internt og eksternt miljø
Arbejdssikkerhed

Er fagmodulet noget for dig?
Kvalitets-, miljø- og sikkerhedsledelse er for dig, hvis
nuværende eller potentielle arbejdsområder har
berøring med disse aspekter i produkt og produktion
i en offentlig eller privat virksomhed. Det kan også
være nærliggende med en opkvalificering inden for
området, hvis du tænker på at starte egen virksomhed. Som HSE-medarbejder bliver du typisk sat til at
tage del i virksomhedens kontinuerlige overvågning
og forbedring af områderne, herunder virksomhedens certificering og auditering.

Introduktion til GMP og
GMP-styret produktion
Hvis du arbejder i en GMP-styret produktion som fx
medicinalindustrien eller som underleverandør til en
GMP-orienteret virksomhed, gælder GMP-kravene
også dig.
På kurset vil du få en forståelse af indholdet i de
grundlæggende afsnit af GMP-reglerne samt få
fremhævet de primære tankegange bag indholdet.
Du lærer både at forstå og bruge GMP.

Du lærer bl.a. om
■■

Værdi for virksomheden
På et solidt, fagligt grundlag medvirker du til, at
virksomheden overholder lovgivning og dens kvalitet
inden for det tilbudte produkt/service samt bidrager
med at gøre HSE-området til en konkurrenceparameter.

Niveau
Fagmodulet kvalitets-, miljø- og sikkerhedsledelse
er fra akademiuddannelsen i innovation, produkt og
produktion. Du kan læse mere om niveauet for akademiuddannelser på side 7.
10 ECTS | eksamen | Hillerød
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IV-KURSUS

■■
■■

■■
■■

GMP-tankegang
Kvalificering og validering
Registrering og rapportering af afvigelser i
produktionen
Forebyggelse af fejl
Selvinspektion/intern audit

Er kurset noget for dig?
Hvis du gerne vil optimere kvaliteten af dit eget
arbejde og anvende kvalitetsforbedrende værktøjer
som led i virksomhedens løbende kvalitetsudvikling,
så er dette kursus det rette valg. Du vil på kurset
blive introduceret til samspillet mellem kvalitetssty-

ringssystemets kvalitetsmål, -politikker og GMP-krav
og lære at tolke disse.

Værdi for virksomheden
Efter kurset kan du indgå i en GMP-styret produktion
eller være underleverandør til en GMP-styret virksomhed. Du har kendskab til kvalitetsforbedrende
værktøjer og kan medvirke ved opfølgning på en intern audit. Du kan desuden være med til at vurdere,
om de gældende krav til kvalificering og validering er
opfyldt.

Niveau
Kurset er et selvstændigt kursus af fem dages varighed, hvor der arbejdes både praktisk og teoretisk.
Hillerød

!

Alle vores uddannelser og kurser
er tilrettelagt med sigte på at give
deltagerne konkret og praktisk
viden, som kan bruges i det daglige
arbejde med miljømæssige forhold
i virksomheden.
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KORTE KURSER

LABORATORIE OG MILJØ
Introduktion til REACH

Opbevaring af farlige kemikalier

REACH er navnet på EU’s kemikalielovgivningspakke,
der trådte i kraft i 2007. Alle kemikalier (fx maling
og rengøringsmidler) og varer (fx computere og
haveslanger), der produceres i eller importeres til EU,
er omfattet af REACH. Din virksomheds opgaver i
forbindelse med REACH afhænger af, om kemikaliet
sælges videre til andre, eller om I er slutbrugere som
fx en håndværkervirksomhed eller en kommune.

Ulykker med kemikalier kan forebygges ved at følge
regler for sikker opbevaring. Reglerne omfatter først
og fremmest brandfarlige og giftige stoffer.

Kurset henvender sig til alle i virksomheden - administration, produktion og lager, der gennem deres
arbejde er beskæftiget med kemiske stoffer og
blandinger.
Indhold
■■ Gennemgang og kendskab til hovedpunkterne i
REACH-forordningen.
■■ Introduktion og gennemgang af de krav, der
stilles til virksomheden i forbindelse med REACH.
■■ Definering af kemikalie, artikel og roller i
leverandørkæden.
Varighed: 6 timer

Kurset henvender sig til medarbejdere, der håndterer
kemikalier, fx på lager, værksteder, i skoler eller laboratorier og til arbejdsmiljørepræsentanter.
Indhold
■■ Kendskab til opbevaring, etablering af lager og
efterfølgende drift.
■■ Specifikke krav til særlige stofgrupper og
eksplosive og ætsende stoffer.
■■ Overordnede principper og regler for opbevaring
af farlige kemikalier.
Varighed: 3 timer

Affaldsmærkning
Når dit kemikalieaffald skal bortskaffes, skal det
mærkes korrekt.

Rapportering af indholdsstoffer
Lovgivning om kemikalier verden over stiller krav
til leverandører om at videregive oplysninger om
særlige stofgrupper til kunderne. Det kan være svært
at indhente oplysninger om produkters sammensætning fra en leverandør, som måske er i udlandet, eller
som ikke har nok viden om kemi til at vide, hvad der
tales om.
Kurset henvender sig til medarbejdere i virksomheden, der beskæftiger sig med indkøb og salg af
råvarer og forarbejdede artikler samt medarbejdere,
der gennem deres arbejde indhenter og videregiver
informationer om særlige stofgrupper til kunderne.
Indhold
■■ Princippet om produkters sammensætning af
enkeltstoffer og krav til videregivelse af
oplysninger.
■■ Lovkrav omkring information om indholdsstoffer
der skal leveres videre til kunder eller indhentes
fra leverandører.
Varighed: 5 timer
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Kurset henvender sig til alle i virksomheden - administration, produktion og lager, der gennem deres
arbejde beskæftiger sig med kemiske stoffer og
blandinger.
Indhold
■■ Praktiske anvisninger som bestemmelse af affaldskoder (EAK) samt korrekt opdeling i
affaldsfraktioner (NORD’s affaldsgrupper).
■■ Identifikation af farligt affald samt kendskab til
anmeldelsespligt i forhold til myndigheder.
■■ Principper for afsendelse af affald og farligt
gods, specielt kemikalieaffald.
Varighed: 6 timer

!

Få indsigt i, hvordan du kan ruste
din virksomhed bedre i forhold
til at imødekomme miljømæssige
krav og skabe en bæredygtig
virksomhedsprofil.
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Introduktion til GHS/CLP

Miljøfarevurdering af kemiske stoffer

GHS og CLP er systemer til klassificering af farlige
kemikalier. GHS gælder globalt, CLP er EU’s fortolkning. Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere, der håndterer kemikalier
i det daglige arbejde, fx på lager, i produktion eller
værksteder.

Hvilke data er nødvendig for at vurdere, om et stof
er farligt? Få et indblik i, hvad der skal til for at afgøre, om et stof udgør en trussel. Kurset henvender
sig til medarbejdere, der håndterer kemikalier eller
arbejder med data på stoffer i vand, jord eller luft.

Indhold
■■ Baggrund for mærkningsregler, tidsfrister for
indførelse.
■■ Hvad piktogrammer dækker over, forstå mærkning på etiketter.
■■ Forskel på klassificering og mærkning, herunder
krav til etiketter.

Indhold
■■ Tolkning af data om kemiske stoffers egenskaber,
og om de kan udgøre en trussel for mennesker
og miljø.
■■ Vurdering af hvilke data, der er nødvendige, og
hvor disse kan søges.
■■ Sammenhængen mellem eksponering og
effektdata.

Varighed: 2½ time

Varighed: 4 x 6 timer

Klassificering og mærkning GHS/CLP

Sikkerhedsdatablad

EU’s kemikalielovgivning påbyder alle europæiske
virksomheder at mærke rene stoffer og blandinger
efter fælles regler (CLP). Kurset henvender sig til
medarbejdere, der håndterer kemikalier, klassificerer
og mærker stoffer og blandinger.

Kurset henvender sig til alle i virksomheden, såvel
administration, produktion og lager, der gennem deres arbejde modtager og leverer kemiske stoffer og
blandinger samt sikkerhedsdatablade.

Indhold
■■ Klassificering af stoffer og blandinger.
■■ Mærkning af stoffer og blandinger og
udarbejdelse af etiket.

Indhold
■■ Hvad et sikkerhedsdatablad er og hvilke krav, der
stilles fra myndigheder.
■■ Hvilke oplysninger et sikkerhedsdatablad indeholder.

Varighed: 2 x 7 timer

Varighed: 3 timer

!

EU’s kemikalielovgivning kan være en jungle at finde
rundt i. Vi tilbyder uddannelse til medarbejdere, som
sidder med ansvar for overholdelse af lovgivning eller
har konkrete arbejdsfunktioner, der handler om sikkerhed og arbejdsmiljø.

Arbejdspladsbrugsanvisning

Kemikaliestyring

Kurset henvender sig til miljø- og arbejdsmiljøansvarlige samt øvrige medarbejdere, der kommer i kontakt
med kemiske stoffer og blandinger i forbindelse med
deres arbejde.

Kurset henvender sig til alle i virksomheden administration, produktion og lager, der gennem
deres arbejde modtager, arbejder med eller
leverer kemiske stoffer og blandinger.

Indhold
■■ Kendskab til indhold og hvilke krav, der er til
punkter og tillæg.
■■ IT-redskab til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger.
■■ Udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisning ud
fra sikkerhedsdatablad.

Indhold
■■ Kemikaliestyring - hvordan tilrettelægges og udføres det med registrering og risikovurdering.
■■ Introduktion til virksomhedens brug af KEMIguiden til kemikaliestyring.
■■ Risikovurdering, prioritering og substitution.
Varighed: 2 x 6 timer

Varighed: 3 timer
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Virksomhedstilpassede
forløb
Søger I et kompetenceløft til enkelte medarbejdergrupper eller til større dele af organisationen? På
Cphbusiness tilbyder vi tilpassede uddannelsesforløb, der matcher virksomhedens behov. Vi kalder det
virksomhedstilpassede uddannelsesforløb.

Videreuddannelse tilpasset virksomheden
Vores dygtige undervisere, vejledere og konsulenter
udvikler i samspil med jeres virksomhed det mest
optimale forløb. Uddannelsesforløbet tager altid afsæt i en grundig afdækning af virksomhedens behov
og mål, og vi tager selvfølgelig hensyn til de praktiske forhold, der opstår, når man sender medarbejdere på uddannelse i arbejdstiden.

Konsulentydelser
Det er samtidig muligt at supplere et uddannelsesforløb med konsulentydelser, som fx individuel
coaching eller organisationsudvikling. Cphbusiness
har certificerede konsulenter, som kan lave personligheds- og kompetenceprofiler af jeres medarbejdere,
og flere af vores undervisere er certificerede stresscoaches og arbejder med forebyggelse af stress i
virksomheder. Konsulentydelserne behøver ikke være
i forbindelse med et uddannelsesforløb, men kan
også købes separat.

Videreuddannelse med eller uden eksamen og ECTS
Vælger I at tage udgangspunkt i et akademi- eller
diplommodul, kan uddannelsesforløbet afsluttes med
en eksamen, hvor der opnås ECTS-point. Hvis ikke
det er en forudsætning for jer, at medarbejderne går
til eksamen og opnår ECTS-point, kan vi sammensætte et kursus som er 100% skræddersyet til jeres
virksomheds behov.

Vi er blevet præsenteret for et bredt ledelsesmæssigt, teoretisk indhold – både med traditionelle og mere moderne ledelsesteorier, som
sætter tingene i et andet perspektiv.

Uddannelseshjørner
Gør som DSB, Lyngby-Taarbæk Kommune, HK
Danmark A/S, Nordsjællands Politi og mange flere.
De har alle haft besøg af vejledere fra Cphbusiness,
som har afholdt uddannelseshjørner til glæde for
både virksomheden og medarbejdere. Vores dygtige vejledere møder op og står klar til at fortælle om
mulighederne for efter- og videreuddannelse. Det
giver virksomhedens medarbejdere en nem indgang
til uddannelsessystemets muligheder.

Mange af de cases, vi arbejder med i undervisningen, kommer vi selv med, hvilket gør dem mere
interessante og relevante. Og når man er flere
medarbejdere af sted på samme forløb, giver det
nogle fordele, fordi man får en fælles referenceramme og begrebsverden, som kan bruges til at
kommunikere bedre i hverdagen.”
Torben Lund
Director R&D, Operations - Systems
Cobham SATCOM

Få tilskud til uddannelse
Gå ikke glip af den støtte jeres virksomhed er berettiget til, når I vælger at uddanne jeres medarbejdere
på akademi- og diplomniveau. Der er delvis statstilskud til deltidsuddannelser, og der er desuden
mulighed for at gennemføre uddannelsesforløb med
Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), hvor virksomheden får kompensation for hver dag, medarbejderen får fri til sit studie. Læs mere på svu.dk.

”Vi er en virksomhed, der lever af projekter og af vores
medarbejderes viden - så tid er penge. Derfor sender vi
kun folk på uddannelse, når det er spot on i forhold til
vores kompetencebehov og dermed bringer værdi til
forretningen.
En af årsagerne, til at vi har valgt at samarbejde med
Cphbusiness, er, at der har været en utrolig åbenhed i
forhold til at skræddersy uddannelsen fuldstændigt til
vores behov.
Underviserne har brugt rigtig meget tid på at sætte sig
ind i Niras’ værdier, forretning og kultur for at få en forståelsesramme, som gør, at de kan møde vores behov.”
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“Jeg har både haft medarbejdere på et ledelsesforløb og har selv gennemført forløbet, og jeg
synes, det har været fremragende.

Hanne Harvig
HR-udviklingskonsulent,
Niras

“Cphbusiness-forløbet har kørt i fem-seks år og er et
meget populært forløb. Det er noget, som deltagerne er
utrolig glade for - både indholdet i forløbet, men også
underviserne som personer og deres samspil.
De har fået skabt nogle gode relationer rundt i organisationen, så der har også været nogle afledte forløb. Fx har
vi lavet et forløb ude i Indien. Der skal noget til, for at vi
sender to konsulenter til Indien. Det er en investering fra
vores side, så vi skal vide, at vi kan regne med kvaliteten.”
Ghita Ferrer
HR development specialist
Haldor Topsøe
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SVU

REALKOMPETENCEVURDERING

- ØKONOMISK TILSKUD TIL KURSER OG UDDANNELSER
For mange mennesker er det muligt at få tilskud til uddannelse, men det er desværre ikke alle, der er klar
over det. Vi har derfor samlet de vigtigste oplysninger til dig her, så du ikke overser dine muligheder for
tilskud.

Hvad er SVU?

Hvor meget kan du få?

SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) er en økonomisk støtte, som gives som kompensation for tabt
arbejdstid i forbindelse med efter- og videreuddannelse. Får du ikke løn, mens du uddanner dig, kan du
søge SVU som kompensation. Får du løn, mens du
uddanner dig, kan din arbejdsgiver søge om SVU,
som refusion for at skulle undvære din arbejdskraft.

Tilskuddet gives for de dage, du er fraværende fra
dit arbejde pga. dine studier. Du kan læse om den
aktuelle takst på www.svu.dk.

Betingelser for at få SVU-tilskud
Du skal opfylde en række betingelser for at få
SVU-tilskud. Du kan læse om betingelserne for
SVU-tilskud på www.svu.dk.

SVU er ikke det samme som VEU
SVU forveksles ofte med VEU (Voksenefteruddannelsesstøtte), men det er ikke det samme. SVU-tilskuddet gives til kurser og uddannelser på videregående niveau (med ECTS-point). Mens VEU-støtte
kun kan fås til kurser, der ikke er på videregående
niveau, fx AMU-kurser. Cphbusiness udbyder alene
kurser på videregående niveau.

Har du viden og erfaring, som du ikke har papir på?
Og er du interesseret i en akademi- eller diplomuddannelse? Så er realkompetencevurdering måske en
mulighed for dig.
På Cphbusiness kan du få vurderet de kompetencer,
du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem - både fra arbejds- og fritidslivet. Du kan søge
om at få dine kompetencer vurderet i forhold til Cphbusiness’ akademi- og diplomuddannelser, hvis du er
studerende hos os eller planlægger at starte på en af
vores uddannelser.
Realkompetencer er dine samlede kvalifikationer,
dvs. viden, færdigheder og kompetencer, uanset
hvor og hvordan du har erhvervet dem.
Det betyder, at du kan få anerkendt kompetencer,
som du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem - både fra arbejdslivet og fra fritidslivet.
Det kan fx være organisatorisk arbejde, foreningsarbejde, højskoleophold, udviklingsprojekter og
tillidshverv.
På Cphbusiness kan du søge om realkompetencevurdering inden for akademi- og diplomuddannelser,
som er de uddannelser, vi er godkendt til at udbyde.

Hvad kan en realkompetencevurdering
bruges til?
Har du allerede kompetencer, der svarer til et eller
flere fagmoduler på en akademi- eller diplomuddannelse, så kan du søge om en realkompetencevurdering.
Vurderingen sker på baggrund af skriftlig dokumentation, som du selv fremlægger. Det kan fx være
bevis for tidligere uddannelse og kurser, dokumentation for ansættelse og erhvervserfaring eller beskrivelse af frivilligt arbejde og lignende. Uddannelsesinstitutionen vurderer, om der er grundlag for at gå i
gang med realkompetencevurdering i forhold til:
Adgangsbevis
Du kan få vurderet, hvorvidt dine realkompetencer
kan sidestilles med adgangskravene til den akademieller diplomuddannelse, du ønsker optagelse på. Vi
vurderer, om du har realkompetencer, der svarer til
en adgangsgivende eksamen. Hvis dine realkompetencer anerkendes, får du et adgangsbevis.
Kompetencebevis
Du kan få vurderet, om dine realkompetencer svarer
til et eller flere moduler på en akademi- eller diplomuddannelse. Anerkendes dine realkompetencer, får
du kompetencebevis(er), svarende til et modulbevis.
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Uddannelsesbevis
Du kan få vurderet, hvorvidt dine realkompetencer
svarer til en hel uddannelse. Hvis dette er tilfældet,
får du et uddannelsesbevis.

Kontakt
Du kan henvende dig til vejledningen for videreuddannelser:
E-mail: vejledning-videreuddannelse@cphbusiness.dk
Tlf.: 36 15 45 17
Telefontid: mandag - torsdag kl. 9.30 - 14.30.
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FÅ EN STUDERENDE I PRAKTIK
Har I brug for en ekstra hånd i en travl hverdag? Vil
I bidrage til at forme fremtidens talenter inden for
jeres felt og samtidig få muligheden for at se en mulig fremtidig medarbejder an? Så har Cphbusiness et
godt tilbud til jeres virksomhed.

Med en praktikant fra Cphbusiness får I:
■■

■■

Hvert år tilbyder studerende på Cphbusiness’ erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser
deres arbejdskraft og viden til virksomheder igennem et praktikforløb.

■■

■■

En værdifuld ressource, der kan tage del i de
daglige arbejdsopgaver
Løsning af konkrete problemstillinger i jeres
virksomhed
Nye idéer og nye vinkler baseret på den nyeste
teori inden for jeres område
En unik rekrutteringsmulighed, samtidig med at
I udvikler og uddanner den næste generation
inden for jeres område.

Et praktikophold er en mulighed for den studerende til at få afprøvet sin teoretiske viden i praksis og
giver jer en værdifuld ressource, der kan bidrage til
at løse arbejdsopgaver inden for områderne, salg
og markedsføring, service og oplevelse, økonomi og
finans, IT og multimedie, laboratorie og miljø eller
innovation og entreprenørskab.
Mange studerende vælger desuden at skrive deres
hovedopgave i praktikvirksomheden. Her er der
mulighed for at dykke ned i en konkret problemstilling i virksomheden, der enten ligger i forlængelse af
den studerendes opgaver under praktikken eller som
omhandler et helt nyt område.

VED AT HAVE EN STUDERENDE I
PRAKTIK VIL VIRKSOMHEDEN FÅ:
■■

■■

■■

■■

Mulighed for løsning af konkrete problemstillinger
En motiveret medarbejder, der kan deltage
i de daglige arbejdsopgaver.
Anvendelse af nye ideer, der er baseret på
de seneste teorier inden for uddannelsens
fagområder.
Et solidt rekrutteringsgrundlag samtidig
med, at I er med til at udvikle og uddanne
en ny generation inden for jeres felt.

Internationale muligheder

Tid

Med internationale studerende fra 45 lande kan
Cphbusiness tilbyde praktikanter, som besidder gode
sproglige kompetencer samt kendskab til andre
kulturer.

Praktikperioden starter typisk i januar/februar og
august/september og varer fra tre måneder til et
år afhængig af uddannelsen. Praktikanten har en
arbejdsbelastning på 35-37 timer pr. uge.

Det giver jeres virksomhed en unik mulighed for at
styrke forbindelsen til et nyt internationalt marked.
De internationale studerende på Cphbusiness er alle
nøje udvalgt på baggrund af deres kompetencer,
som gør dem i stand til at begå, uddanne og integrere sig i Danmark.

Hvordan får I en praktikant?
Vi modtager gerne et praktikopslag, hvor jeres virksomhed og arbejdsopgaver er beskrevet. Læs mere
og find kontaktoplysninger på vores praktikvejledere
på cphbusiness.dk eller ring til os på 36 15 45 00 og
få kontakt til en praktikvejleder.
Vi glæder os til at samarbejde med jer.
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FORRETNINGSUDVIKLING
OG INNOVATION
Cphbusiness samarbejder med både små og store virksomheder om at udvikle
løsninger, der kan styrke virksomhedens profil og konkurrenceevne. Det kan være
løsninger, som udvikler markedet og virksomhedens forretningsgrundlag, eller
løsninger, som retter sig indad i organisationen og sikrer de rette kompetencer og
systemer.
Cphbusiness samarbejder med andre videregående institutioner og forskningsmiljøer i ind- og udland og kan på større udviklingsprojekter sikre de bedste partnere
i opgaveløsningen.

Et samarbejde med Cphbusiness kan
omfatte:
■■

■■

■■

■■

Udviklingsopgaver for virksomheden, hvor studerendes afgangsprojekter
indgår, og hvor opgaveløsningen understøttes af konsulenter fra Cphbusiness.
Som optakt til afgangsprojekterne kan de studerende arbejde som praktikanter i virksomheden.
Større udviklingsprojekter, hvor flere virksomheder deltager, og hvor der er en
udviklingsmæssig fællesnævner mellem virksomhederne. Også her kan studerendes afgangsprojekter og praktikforløb indgå, og opgaveløsningen understøttes af konsulenter fra Cphbusiness.
Deltagelse i netværk og virksomhedsklynger, hvor der er mulighed for sparring og fælles interesseområder.
Rådgivning og analyseopgaver.

Kontakt
Cphbusiness Partner
Tlf.: 36 15 45 07
E-mail: partner@cphbusiness.dk
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6 ugers jobrettet
uddannelse
Står du uden beskæftigelse, og har du behov for nye kompetencer? Så
tag et 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb og styrk dine job- og karrieremuligheder.
Som ledig har du fra 1. ledighedsdag ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, som du frit kan bruge til at dygtiggøre dig og styrke dine kompetencer inden for et område, du selv vælger.
På Cphbusiness kan du vælge mellem et bredt udvalg af kompetencegivende kurser på akademiniveau inden for bl.a. projektledelse, salg,
kommunikation og IT.

Adgangskrav
Som ledig har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du er ufaglært eller faglært dagpengemodtager eller er dagpengemodtager med
en kort, videregående uddannelse (KVU) og samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse.

I tvivl?
Er du i tvivl om, hvad der er det rigtige valg for dig eller hvilken uddannelse, du skal vælge? Vores studievejledere sidder klar til at svare
på dine spørgsmål. Kontakt os på telefon 36 15 45 07 eller send dit
spørgsmål til: ledig@cphbusiness.dk.

Find din uddannelse
På cphbusiness.dk kan du finde yderligere information om 6 ugers
jobrettet uddannelse, og du kan få et overblik over hvilke kompetencegivende kurser, du kan vælge imellem.

Kontakt
Cphbusiness Partner
Tlf.: 36 15 45 07
E-mail: ledig@cphbusiness.dk

112 |

| 113

TAG DIN UDDANNELSE ONLINE

Kontakt

Vil du gerne videreuddanne dig, men får du sved på panden ved tanken om at passe et studie med undervisning og lektielæsning ind i en presset hverdag? Hvorfor så ikke læse online?
En lang række af Cphbusiness’ akademi- og diplomuddannelser samt enkelte fagmoduler kan læses online
hos SmartLearning, der er Danske Erhvervsakademiers online tilbud om videreuddannelse.

Fordele

Om online uddannelse

Uafhængigt af sted
Du skal ikke møde op til undervisning nogle steder.
Det er ikke vigtigt om du sidder i Aarhus, Kruså,
Liseleje, Nairobi, Boston eller på et fragtskib midt i
Stillehavet. Eneste krav er, at du har adgang til internettet.

Studiet foregår udelukkende online; dvs. at du på
intet tidspunkt skal møde op til undervisning. Det
eneste fremmøde kan være til eksamen.

Uafhængigt af tid
Du bestemmer selv, hvornår på døgnet du vil studere. Kl. 03 onsdag nat er lige så gyldigt som kl. 15
mandag eftermiddag eller kl. 20 søndag aften.

Hvad kan jeg læse hos SmartLearning?
Tjek SmartLearnings udbud på smartlearning.dk

Kontakt
SmartLearning.dk
Nansensgade 19, 6.sal, 1366 København K.
info@smartlearning.dk
Telefon: 36 15 45 09

CPHBUSINESS PARTNER
ring til os på 36 15 45 07
Vi står klar til at hjælpe dig og din virksomhed videre!
E-mail: partner@cphbusiness.dk

TILMELD DIG
ONLINE PÅ
CPHBUSINESS.DK
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