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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.

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 
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OVERBLIK OVER

DIPLOMUDDANNELSER

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 diplomniveau. Du kan dygtiggøre 
dig inden for dit nuværende arbejdsområde eller bruge uddannelsen som et springbræt til en ny karriere. 

Tag din nye viden i brug fra dag ét
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. 

Profiler din uddannelse med valgfag
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 de 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 aften-
hold, 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. 

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 ECTS-
point - i alt 60 ECTS-point. Alle diplomuddannelser 
på Cphbusiness er sammensat af obligatoriske og 
valgfrie fagmoduler, så du kan tilpasse uddannelsen 
efter dine behov. Ønsker du ikke en hel uddannelse, 
så kan du også vælge at læse et enkelt fagmodul.

Uddannelsesretninger
På Cphbusiness tilbyder vi hele diplomuddannelser 
og enkelte fagmoduler inden for emnerne: IT og 
multimedie, økonomi og finans, ledelse og kom-
munikation, service og oplevelse og salg og mar-
kedsføring. Se indholdsfortegnelsen på side 3 for at 
finde det emne, der interesserer dig.

Erhvervs-
akademi-
uddannelse
2-2½ år

Master-
uddannelse

Gymnasiale 
uddannelser

VIDEREGÅENDE 
UDDANNELSER

Fuldtidsuddannelser Uddannelser samtidigt 
med job (deltid)

›

Uddannelser hos
Cphbusiness

Øvrige
uddannelser

›Professions-
bachelor 

›Professions-
bachelor 

(Top-up)
1½ år

3½ år

›Akademi-
uddannelse
3 år

›Diplom-
uddannelse
2-3 år

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.

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

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

Niveau
En diplomuddannelse svarer i niveau til en bachelor-
uddannelse, men tages på deltid sideløbende med 
jobbet. I figuren på næste side kan du få et overblik 
over videregående uddannelser på Cphbusiness og 
blive klogere på niveauet for diplomuddannelser.  
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Har du ledelsesansvar eller er du på vej mod et 
lederjob, så er diplomuddannelsen i ledelse en op-
lagt 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 ud-
dannelsen, med ledelsesmæssige erfaringer fra din 
hverdag som leder. 

Du lærer bl.a. om 
■■ Motivation af medarbejdere
■■ Personligt lederskab
■■ Ledelse og organisationen

Værdi for dig og virksomheden
Tager du en diplomuddannelse i ledelse på Cphbu-
siness, 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.

LEDELSE
DIPLOMUDDANNELSE

Obligatoriske fagmoduler (30 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)

Valgfrie fagmoduler (15 ECTS)
■■ 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)

Du kan desuden vælge fagmoduler uden for fagområdet 
svarende til maks. 5 ECTS.

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

Tag uddannelsen online 
gennem SmartLearning

Læs mere på side 34.

FAKTA

OMFANG
60 ECTS

STUDIESTART
Flere gange om året 

STED
København og Lyngby

VARIGHED
Typisk 2½ - 3 år

Er uddannelsen noget for dig?
Uddannelsen er for dig, der gerne vil arbejde 
med motivering af medarbejdere og udvikle 
dine ledelseskompetencer samt lære at håndte-
re komplicerede organisatoriske udfordringer i 
både danske og internationale virksomheder. 

Niveau
En diplomuddannelse svarer i niveau til en 
bacheloruddannelse, men tages på deltid si-
deløbende med jobbet. Du kan læse mere om 
niveauet for diplomuddannelser på side 4.

Optagelseskrav
Læs mere om optagelseskrav for diplomuddan-
nelser på cphbusiness.dk.
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LEDELSE FOR 
PROJEKTLEDERE

DIPLOMUDDANNELSE

Arbejdsmarkedets krav til professionelle og kom-
petente projektledere, der kan planlægge, styre og 
lede komplekse projekter, er stadigt stigende. 

Derfor har vi med udgangspunkt i diplomuddannel-
sen i ledelse lavet en uddannelse, hvor indholdet er 
tilrettelagt, så det imødekommer netop de udfor-
dringer, du står overfor i din hverdag som projektle-
der eller projektchef.

Med en diplomuddannelse inden for projektledelse 
bliver du i stand til at lede og coache projektdel-
tagere, udvælge og bruge de korrekte projektle-
delsesværktøjer 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. 

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 en-
gagement 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 pro-
jektledelse og derved få styrket dine ledelsesmæssi-
ge kompetencer betydeligt.

Niveau
En diplomuddannelse svarer i niveau til en bachelor-
uddannelse, men tages på deltid sideløbende med 
jobbet. Du kan læse mere om niveauet for diplom-
uddannelser på side 4.

Optagelseskrav
Relevant videregående uddannelse samt to års rele-
vant erhvervserfaring. Alternativt realkompetencer, 
der svarer til adgangskravene.

Læs mere om optagelseskrav for diplomuddannel-
ser på cphbusiness.dk.

Obligatoriske fagmoduler (45 ECTS)
■■ 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 afgangs-
projekt, hvor du udarbejder en skriftlig projektrap-
port, som skal forsvares mundtligt.

FAKTA

OMFANG
60 ECTS

STUDIESTART
Flere gange om året 

STED
København og Lyngby

VARIGHED
Typisk 2½ - 3 år
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Strategisk projektledelse 
FRA DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE FOR PROJEKTLEDERE

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 ud-
fordringer i fra din egen organisation i forhold til at 
vurdere modenhed, governance og benefit mana-
gement i et større perspektiv.

5 ECTS | EKSAMEN | KØBENHAVN/LYNGBY

LEDELSE OG 
KOMMUNIKATION

FAGMODULER 

Forandringsledelse  
FRA DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE

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

5 ECTS | EKSAMEN | KØBENHAVN/LYNGBY

Er en hel uddannelse for stor en mundfuld? Start med et enkelt fagmodul.

Prøv et af vores populære fagmoduler inden for ledelse og kommunikation på di-
plomuddannelsesniveau 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 og filosofi
FRA DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE

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 fagmo-
dulet 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 solid og troværdig som leder – både 
over for andre og dig selv.

5 ECTS | EKSAMEN | KØBENHAVN/LYNGBY

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

Vi hjælper med professionel sparring, 
så du får forankret din nye viden i  
organisationen.

Jørgen Leif Stilling  
Ansvarlig for fagområdet Ledelse og 
Kommunikation på Cphbusiness
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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.  

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.

WEBUDVIKLING
DIPLOMUDDANNELSE

Du lærer bl.a. om
■■ Analyse, planlægning og udvikling af  
applikationer og webløsninger

■■ Design
■■ Digitale platforme
■■ Content management systemer
■■ Udformning af brugergrænseflader

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 web-
området 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 bachelor-
uddannelse, men tages på deltid sideløbende med 
jobbet. Du kan læse mere om niveauet for diplom-
uddannelser på side 4.

Optagelseskrav
Læs mere om optagelseskrav for diplomuddannel-
ser på cphbusiness.dk.

Obligatoriske fagmoduler (20 ECTS)
■■ Databaser (5 ECTS) 
■■ XML (5 ECTS)
■■ Interfacedesign og digital æstetik (10 ECTS)

Valgfrie fagmoduler (25 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)

Du kan desuden vælge fagmoduler uden for fagom-
rådet svarende til maks. 10 ECTS.

Afgangsprojekt (15 ECTS)
Uddannelsen afsluttes med et obligatorisk afgangs-
projekt, hvor du udarbejder en skriftlig projektrap-
port, som skal forsvares mundtligt.

Tag uddannelsen online 
gennem SmartLearning

Læs mere på side 34.

Udviklingen inden for IT-området går stærkt. 
Derfor har vi stort fokus på altid at arbejde 
med de nyeste teknologier og problem- 
stillinger.

Lars Bogetoft  
Ansvarlig for fagområdet IT og  
Multimedie på Cphbusiness 

FAKTA

OMFANG
60 ECTS

STUDIESTART
Flere gange om året 

STED
Lyngby

VARIGHED
Typisk 2½ - 3 år
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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 distri-
buerede udviklingsprojekter. 
 
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. En-
delig betyder størrelse og den forretningsmæssige betydning af de store IT-systemer, at kravet til 
kvalitetssikring, bl.a. gennem test, øges markant.
 
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

SOFTWAREUDVIKLING
DIPLOMUDDANNELSE

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

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 inden for 
IT-området.

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 4.

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

FAKTA

OMFANG
60 ECTS

STUDIESTART
Flere gange om året 

STED
Lyngby

VARIGHED
Typisk 2½ - 3 år

Obligatoriske fagmoduler (30 ECTS)
■■ Udvikling af store systemer (10 ECTS)
■■ Systemintegration (10 ECTS)
■■ Test (10 ECTS)

Valgfrie fagmoduler (15 ECTS)
■■ Databaser for udviklere (5 ECTS)
■■ IT-projektledelse (10 ECTS)
■■ Kontraktbaseret udvikling (10 ECTS)
■■ Sikkerhed (10 ECTS)

Du kan desuden vælge fagmoduler uden for 
fagområdet svarende til maks. 10 ECTS.

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

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, hvor meget ’den virkelige verden’ bliver 
inddraget i undervisningen. 

Henrik Ejsbøl 
Underviser på Cphbusiness 
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IT-projektledelse
FRA DIPLOMUDDANNELSEN I SOFTWAREUDVIKLING

Kompetencer til ledelse af projekter er en knap 
ressource. Modulet kvalificerer dig til at kunne lede 
mindre og mellemstore udviklings- og vedligehol-
delsesprojekter samt kunne varetage dele af pro-
jektledelsesopgaven i større projekter. Derudover får 
du viden om projektformulering og projektstrategi-
er samt projektets samspil med andre projekter og 
den øvrige organisation. Du vil på modulet beskæf-
tige dig med projektmidler, projektplanlægning, 
kvalitetssikring og opfølgning.

10 ECTS | EKSAMEN | LYNGBY

Systemintegration 
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 modu-
let lærer du at arbejde med teknisk integration af 
systemer. Du lærer at integrere eksisterende syste-
mer i udviklingen af nye systemer og at designe nye 
systemer som understøtter fremtidig integration. 
Endvidere opnår du kompetencer til at kunne arbej-
de med systemintegration både ud fra et teknisk og 
et forretningsmæssigt perspektiv.

10 ECTS | EKSAMEN | LYNGBY

IT OG MULTIMEDIE
FAGMODULER

Er en hel uddannelse for stor en mundfuld? Start med et enkelt fagmodul.

Prøv et af vores populære fagmoduler inden for IT og multimedie på diplomuddan-
nelsesniveau 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.

Udvikling af store systemer
FRA DIPLOMUDDANNELSEN I SOFTWAREUDVIKLING

Udvikling af systemer foregår ofte i meget store ud-
viklingsgrupper 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 pro-
jektforløb med globalt distribueret udvikling, samt 
at designe systemer, der opdeles i mindre dele og 
udvikles af selvstændige udviklingsgrupper.

10 ECTS | EKSAMEN | LYNGBY

Interfacedesign og digital æstetik
FRA DIPLOMUDDANNELSEN I WEBUDVIKLING

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 interfacedes-
ign og digital æstetik din mulighed for at få kompe-
tencerne til selvstændigt at arbejde med udform-
ningen af komplekse brugergrænseflader.

10 ECTS | EKSAMEN | LYNGBY

16 |  | 17



INTERNATIONAL HANDEL OG 
MARKEDSFØRING 

DIPLOMUDDANNELSE

Danmark har i stigende grad brug for medarbejde-
re, 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 diplomuddan-
nelse. 

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 mar-
kedsføring. Du bliver kvalificeret til arbejde i mange 
forskellige typer af virksomheder fx handels-, pro-
duktions- og servicevirksomheder både i Danmark 
og internationalt.       

Niveau
En diplomuddannelse svarer i niveau til en bachelor-
uddannelse, men tages på deltid sideløbende med 
jobbet. Du kan læse mere om niveauet for diplom-
uddannelser på side 4.

Optagelseskrav
Læs mere om optagelseskrav for diplomuddannel-
ser på cphbusiness.dk.

Obligatoriske fagmoduler (15 ECTS)
■■ Organisation, metode og videnskabsteori  
(10 ECTS)

■■ Økonomisk analyse (5 ECTS)

Studieretningsfagmoduler (25 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)

Du kan desuden vælge fagmoduler uden for fagom-
rådet 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 
Ansvarlig for fagområdet Salg og  
Markedsføring på Cphbusiness

Afgangsprojekt (15 ECTS)
Uddannelsen afsluttes med et obligatorisk afgangs-
projekt, hvor du udarbejder en skriftlig projektrap-
port, som skal forsvares mundtligt. 

FAKTA

OMFANG
60 ECTS

STUDIESTART
Flere gange om året 

STED
København

VARIGHED
Typisk 2½ - 3 år

 | 1918 |
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SALG OG MARKEDSFØRING
FAGMODULER 

Er en hel uddannelse for stor en mundfuld? Start med et enkelt fagmodul.

Prøv et af vores populære fagmoduler inden for salg og markedsføring på diplomud-
dannelsesniveau 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.

Kundeanalyse og forretningskoncept
FRA DIPLOMRETNINGEN INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING

Vil du tættere på dine kunder? Savner du større indsigt i og en dybere forståelse for din virksomheds kun-
degrundlag, og ønsker du at blive klarere på, hvordan kundeanalyser kan give indsigter, der peger dit for-
retningskoncept i den rigtige retning? Så er fagmodulet i kundeanalyse og forretningskoncept som skræd-
dersyet til dig. På faget lærer du bl.a. om emner som strategisk, taktisk og operationelt salg, strategisk 
ledelse, relations- og parameteranalyser samt analyse af nuværende og potentielle kunder, den strategiske 
situation, ønsker og behov. 

 
10 ECTS | EKSAMEN | KØBENHAVN

Branche- og konkurrentanalyse
FRA DIPLOMRETNINGEN INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING

Vil du have værktøjerne til at identificere og analysere konkurrenter på markedet? Så er fagmodulet bran-
che- og konkurrentanalyse en oplagt mulighed for dig til blive fortrolig med emner som bl.a. marketing 
intelligence systems (MIS), konkurrentanalyser, klyngedannelse og benchmarking. Du får desuden viden 
om strategisk håndtering af produkt- og konceptudvikling på det globale marked, ligesom du kommer til 
at arbejde med etik og socialt ansvar, herunder corporate social responsibility (CSR)

 
5 ECTS | EKSAMEN | KØBENHAVN

Salgs- og forretningsudvikling
FRA DIPLOMRETNINGEN INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING

Fagmodulet giver dig kompetencer til at udvikle, vurdere og implementere internationale salgsstrategier 
for forskellige typer af virksomheder. Du lærer bl.a. at identificere nøgleområder i salgsorganisationen og at 
udvikle salgsteamet i henhold til virksomhedens kultur og værdier. Derudover kommer du til at arbejde med 
customer acquisition and retention, customer relations management (CRM) og udvikling af salgsplaner.

 
10 ECTS | EKSAMEN | KØBENHAVN

 
Salgsopfølgning
FRA DIPLOMRETNINGEN INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING

Med fagmodulet salgsopfølning bliver du i stand til at indgå i dialog med salgsfunktionen om optimering af 
den samlede salgsindsats ud fra et perspektiv om effektivitet i hele virksomhedens supply chain. Du bliver 
klædt på til at vurdere de juridiske konsekvenser og opfølgningsmuligheder af en international salgsaftale i 
tilfælde af misligholdelse. Desuden bliver du i stand til at lave dit eget balanced scorecard i sammenhæng 
med virksomhedens overordnede strategi samt at sikre løbende opfølgning.

 
5 ECTS | EKSAMEN | KØBENHAVN

Marketing
FRA DIPLOMRETNINGEN INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING

Fagmodulet fokuserer på markedsføring på B2B-markedet. Du lærer bl.a. at analysere 
målgruppernes købsadfærd og deres holdninger til produkter og mærker med henblik 
på valg af det optimale parametermix. Du kommer til at arbejde med strategisk mar-
kedsføringsplanlægning og markedskommunikation, og du bliver i stand til at forholde 
dig kritisk til teorier og modeller.

 
5 ECTS | EKSAMEN | KØBENHAVN



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 virksomhe-
dens 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, finansie-
ring og regnskab.      

Bemærk: Økonomi og regnskab er en retning inden for den merkantile diplomuddannelse. 

Optagelseskrav
Læs mere om optagelseskrav for diplomuddannel-
ser på cphbusiness.dk.

Obligatoriske fagmoduler (15 ECTS)
■■ Organisation, metode og videnskabsteori  
(10 ECTS)

■■ Økonomisk analyse (5 ECTS)

Studieretningsfagmoduler (25 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)

Du kan desuden vælge fagmoduler uden for fagom-
rådet svarende til maks. 5 ECTS.

Afgangsprojekt (15 ECTS)
Uddannelsen afsluttes med et obligatorisk afgangs-
projekt, hvor du udarbejder en skriftlig projektrap-
port, som skal forsvares mundtligt. 

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 revisions-
branchen eller i den finansielle sektor. 

Niveau
En diplomuddannelse svarer i niveau til en bachelor-
uddannelse, men tages på deltid sideløbende med 
jobbet. Du kan læse mere om niveauet for diplom-
uddannelser på side 4.

FAKTA

OMFANG
60 ECTS

STUDIESTART
Flere gange om året 

STED
København

VARIGHED
Typisk 2½ - 3 år
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ØKONOMI OG FINANS
FAGMODULER 

Er en hel uddannelse for stor en mundfuld? Start med et enkelt fagmodul.

Prøv et af vores populære fagmoduler inden for økonomi og finans på diplomuddan-
nelsesniveau 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.

Økonomisk analyse
FRA DIPLOMRETNINGEN ØKONOMI OG REGNSKAB

Arbejder du med regnskab og økonomi, og vil du 
gerne udbygge din viden om regnskab, budgetter, 
finansiering samt meget andet? Så er fagmodu-
let økonomisk analyse en god mulighed til dig for 
at blive skarp på både teori og metode inden for 
økonomisk analyse. Fagmodulet økonomisk ana-
lyse giver dig den fornødne viden til at varetage 
arbejdet med en bred vifte af opgaver, der relaterer 
sig til økonomisk analyse – herunder udarbejdelse 
af årsrapporter i små og mellemstore virksomhe-
der, anvendelse og vurdering af drifts- og likvi-
ditetsbudgetter samt gennemførelse af LEAN.

 

5 ECTS | EKSAMEN | KØBENHAVN

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 
Ansvarlig for fagområdet Økonomi og Finans på Cphbusiness

Investering og finansiering
FRA DIPLOMRETNINGEN ØKONOMI OG REGNSKAB

Vil du udvide din viden om både teori og praksis 
inden for investering og finansiering? Så er det-
te fagmodul det rette valg for dig. Du kommer i 
dybden med relevante emner, der relaterer sig til ar-
bejdet med kapital, og du bliver i stand til at rådgive 
virksomheder om alt fra investeringsforslag over 
sammensætning af kapitalstruktur til fremskaffelse 
af kapital. Derudover bliver du klædt på til at løse 
typiske arbejdsopgaver inden for virksomheden 
økonomi- og finansfunktioner.

 
10 ECTS | EKSAMEN | KØBENHAVN

Eksternt og internt regnskab
FRA DIPLOMRETNINGEN ØKONOMI OG REGNSKAB

Med fagmodulet i eksternt og internt regnskab får 
du både teoretisk og praktisk viden om centrale, 
regnskabsmæssige principper. Du bliver introdu-
ceret til både begreber, teori og metode inden for 
både internt og eksternt regnskab. Fagmodulet 
giver dig kompetencerne til at håndtere regnskabs-
føring og regnskabsafslutning i små og mellemstore 
virksomheder. Du bliver klædt på til at arbejde med 
en bred vifte af regnskabsmæssige discipliner som 
fx årsrapporter, styring af virksomhedens aktiviteter, 
kapacitet og likviditet samt anvendelse af alminde-
ligt forekommende økonomistyringssystemer og 
økonomistyringsmodeller.

 
10 ECTS | EKSAMEN | KØBENHAVN

Strategisk ledelse og økonomistyring 
FRA DIPLOMRETNINGEN ØKONOMI OG REGNSKAB

Arbejder du som leder, og har du samtidig et øko-
nomisk ansvar? Så er fagmodulet strategisk ledelse 
og økonomistyring din mulighed for at blive klogere 
på sammenhængen mellem ledelse og økonomisty-
ring på det operative, taktiske og strategiske niveau. 
Fagmodulet strategisk ledelse og økonomisty-
ring har til formål at give dig kompetencerne til at 
inddrage økonomiske, relevante parametre såsom 
nøgletal og key performance indicators i både det 
daglige og strategiske arbejde. Du lærer desuden at 
forstå, hvordan budgetforudsætninger påvirker dit 
ledelsesgrundlag.

 
5 ECTS | EKSAMEN | KØBENHAVN
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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 fritids- 
og oplevelsesindustrien, hvor du desig-
ner, 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 diplom-
uddannelse. 

Du lærer bl.a. om 
 ■ Eventplanlægning
 ■ Økonomi
 ■ Marketing
 ■ Ledelse
 ■ Forretningsforståelse
 ■ Samspillet mellem leisuresektorerne

Er uddannelsen noget for dig?
Diplomuddannelsen i leisure manage-
ment 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, hotel-
manager 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 diplomuddan-
nelser på side 4.

Optagelseskrav
Læs mere om optagelseskrav for diplom-
uddannelser på cphbusiness.dk.

Obligatoriske fagmoduler  
(15 ECTS)

 ■ Organisation, metode og videnskabs- 
teori (10 ECTS)

 ■ Økonomisk analyse (10 ECTS)

Studieretningsfagmoduler  
(25 ECTS)

 ■ Introduktion til leisureindustrien og 
metode (5 ECTS)

 ■ Afsætningsøkonomi (10 ECTS)
 ■ Ledelse og forretningsforståelse i ople-
velsesøkonomien (10 ECTS)

Valgfrie fagmoduler (5 ECTS)
 ■ Oplevelsesøkonomi (5 ECTS)
 ■ Eventledelse (5 ECTS)
 ■ Samfundsbeskrivelse (5 ECTS)

Du kan desuden 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

STUDIESTART
Flere gange om året 

STED
København

VARIGHED
Typisk 2½ - 3 år

Jeg har fået flere muligheder i min 
hverdag for at løse de problemstillinger, 
jeg møder som leder - flere værktøjer i 
værktøjskassen. 

Jeg er blevet mere bevidst om, hvem jeg 
er som leder, og har fået større indsigt i, 
hvordan mine medarbejdere tænker.

Gitte Lausten
Teamleder på Center for døve, 
læser diplomuddannelsen i ledelse
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DIPLOMUDDANNELSE

SPORTSMANAGEMENT

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 gennemførelse af markedsfø-
ringsaktiviteter rettet både mod organisationen som helhed 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 
 ■ Sportsmarketing
 ■ Sportsjura
 ■ Sportsmanagement
 ■ Sportsøkonomi

Er uddannelsen noget for dig?
Uddannelsen er relevant for dig, der arbejder 
som leder eller konsulent i en sportslig organi-
sation 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.   

Niveau
En diplomuddannelse svarer i niveau til en 
bacheloruddannelse, men tages på deltid side-
løbende med jobbet. Du kan læse mere om 
niveauet for diplomuddannelser på side 4.

Optagelseskrav
Læs mere om optagelseskrav for diplomuddan-
nelser på cphbusiness.dk.

Obligatoriske fagmoduler (15 ECTS)
 ■ Organisation, metode og videnskabsteori  
(10 ECTS)

 ■ Økonomisk analyse (10 ECTS)

Studieretningsfagmoduler (25 ECTS)
 ■ Sportsmarketing (10 ECTS)
 ■ Sportsjura (5 ECTS)
 ■ Sportsmanagement (5 ECTS)
 ■ Sportsøkonomi (5 ECTS)

Valgfrie fagmoduler (5 ECTS)
 ■ Oplevelsesøkonomi (5 ECTS)
 ■ Eventledelse (5 ECTS)
 ■ Samfundsbeskrivelse (5 ECTS)

Du kan desuden 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

VARIGHED
Typisk 2½ - 3 år

OMFANG
60 ECTS

STUDIESTART
Flere gange 
om året

STED 
København 

 | 2928 |



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 på Cphbusiness

FAGMODULER 

SERVICE OG OPLEVELSE

Er en hel uddannelse for stor en mundfuld? Start med et enkelt fagmodul.

Prøv et af vores populære fagmoduler inden for service og oplevelse på diplom- 
uddannelsesniveau 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 og forretningsforståelse i  
oplevelsesøkonomien
FRA DIPLOMRETNINGEN LEISURE MANAGEMENT

Vil du styrke dine ledelsesevner og blive skrap til 
forretningsudvikling inden for oplevelsesøkonomi-
en? Så er ledelse og forretningsforståelse i oplevel-
sesøkonomien det rette valg for dig. Du får en unik 
kombination af nyttige teorier og praktiske værk-
tøjer og bliver klædt på til at klare både de daglige 
udfordringer som leder og til at drive innovation og 
udvikling i virksomheder inden for oplevelses-
industrien.

10 ECTS | EKSAMEN | KØBENHAVN

Sportsmarketing
FRA DIPLOMRETNINGEN SPORTSMANAGEMENT

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

10 ECTS | EKSAMEN | KØBENHAVN

Sportsjura
FRA DIPLOMRETNINGEN SPORTSMANAGEMENT

Fagmodulet ruster dig til at udarbejde sportskon-
trakter og foretage risk management i sports-, 
event- og 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.

5 ECTS | EKSAMEN | KØBENHAVN 

Eventledelse
FRA DEN MERKANTILE DIPLOM

Arbejder du med events og planlægning af arran-
gementer, og vil du gerne udbygge din praktiske 
erfaring med ny viden og nye værktøjer? Eventle-
delse giver dig de redskaber, du skal bruge for at få 
alle brikkerne til at falde på plads, når du planlæg-
ger, udvikler og gennemfører events. På fagmodulet 
kommer du blandt andet til at arbejde med emner 
som coaching, finansiering via sponsorering og 
fundraising og kreativ idéudvikling og entrepreneu-
rship.

5 ECTS | EKSAMEN | KØBENHAVN
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Søger I et kompetenceløft til enkelte medarbejder-
grupper eller til større dele af organisationen? På 
Cphbusiness tilbyder vi tilpassede uddannelsesfor-
løb, 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 af-
sæt i en grundig afdækning af virksomhedens behov 
og mål, og vi tager selvfølgelig hensyn til de prakti-
ske forhold, der opstår, når man sender medarbejde-
re på uddannelse i arbejdstiden. 

Konsulentydelser
Det er samtidig muligt at supplere et uddannelses-
forløb med konsulentydelser som fx individuel 
coaching og/eller organisationsudvikling. 
Cphbusiness har certificerede konsulenter, som kan 
lave personligheds- og kompetenceprofiler af jeres 
medarbejdere, og flere af vores undervisere er cer-
tificerede stresscoaches og arbejder med forebyg-
gelse af stress i virksomheder. Konsulentydelserne 
behøver ikke at indgå i forbindelse med et uddannel-
sesforløb, men kan også købes separat.

VIRKSOMHEDSTILPASSEDE 
FORLØB

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 hundrede procent skræddersyet til 
jeres virksomheds behov.  

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

Få tilskud til uddannelse 
Gå ikke glip af den støtte, jeres virksomhed er beretti-
get 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 for-
ståelsesramme, som gør, at de kan møde vores behov.”

Hanne Harvig
HR-udviklingskonsulent, 
Niras

“Jeg har både haft medarbejdere på et ledelses-
forløb og selv gennemført forløbet, og jeg synes, 
det har været fremragende. 

Vi er blevet præsenteret for et bredt ledelses-
mæssigt, teoretisk indhold – både med tradi-
tionelle og mere moderne ledelsesteorier, som 
sætter tingene i et andet perspektiv. 

Mange af de cases, vi arbejder med i undervis-
ningen, 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 bru-
ges til at kommunikere bedre i hverdagen.”

Torben Lund
Director R&D, Operations - Systems
Cobham SATCOM

“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 organisati-
onen, så der har også været nogle afledte forløb. Fx har vi 
lavet et forløb 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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Vil du gerne videreuddanne dig, men får du sved på panden ved tanken om at passe et studie med undervis-
ning 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. 

TAG DIN UDDANNELSE 
ONLINE

Fordele
Uafhængigt af sted
Du skal ikke møde op til undervisning nogen steder. 
Det er ikke afgørende om du sidder i Aarhus, Kruså, 
Liseleje, Nairobi, Boston eller på et fragtskib midt i 
Stillehavet. Eneste krav er, at du har adgang til inter-
nettet.

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

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

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

KONTAKT 

Vi står klar til at hjælpe dig og din virksomhed videre!
E-mail: partner@cphbusiness.dk 

TILMELD DIG 
ONLINE PÅ 

CPHBUSINESS.DK

CPHBUSINESS PARTNER

RING TIL OS PÅ 36 15 45 07
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