
International transport
og logistik

På akademiuddannelsen i international
transport og logistik lærer du om den samlede
forsyningskæde fra produktion til kunde, og vi ruster
dig til at varetage opgaver inden for transport- og
indkøbsfunktioner i en virksomhed - både nationalt
og internationalt.

Derudover bliver du i stand til at effektivisere
virksomhedens forsyningskæde på operationelt,
taktisk og strategisk niveau. Vi kvalificerer dig til at
varetage de udfordringer, som er forbundet med
værdi- og forsyningskæden, og du lærer at udvikle
og implementere logistikkoncepter.

Du har mulighed for at vælge mellem to
retninger: indkøb og transport. Det betyder, at
du kan skræddersy din uddannelse til netop dine
karrieremål.

Indhold
På uddannelsen berører vi blandt andet:

 ▪ Logistik
 ▪ Forsyningskæde
 ▪ Indkøb og transport
 ▪ Supply chain management
 ▪ Operationelt og strategisk indkøb
 ▪ Transportjura
 ▪ Transport og warehousemanagement
 ▪ Optimering af forretningsmodeller

UDDAN DIG 
VED SIDEN 
AF JOBBET

AKADEMIUDDANNELSE



Fakta

Omfang 60 ECTS-point 
Niveau   Akadeuddannelse
Eksamen Alle fag afsluttes med en eksamen.
  Eksamenen varierer fra fag til fag 
  og består oftest af en mundtlig 
  eller skriftlig prøve. Se mere   
  på cphbusiness.dk under de 
  enkelte fag. 

Forløb  Du kan tage en hel uddannelse 
  eller vælge enkelte fag.

Varighed En akademiuddannelse læses på 
  deltid og kan tages på to til tre 
  år. Hvert fag har en varighed på 
  cirka tre-seks måneder.

Undervisning Undervisningen kan variere 
  mellem dag- og aftenundervisning.
 
Tilmelding Læs mere og tilmeld dig på
  cphbusiness.dk/videreuddannelse

Vil du vide mere? 
Har du spørgsmål, kan du ringe til vores 
studievejledere på 36 15 45 17 eller skrive til 
evu@cphbusiness.dk

Afgangsprojektet afslutter akademiuddannelsen i Interna-
tional transport og logistik. Afgangsprojektet består af en 
skriftlig projektrapport og et mundtligt forsvar.

10 ECTSAfgangsprojekt

10 ECTS
 ▪ Operationelt indkøb
 ▪ Optimering af 
forretningsprocesser

 ▪ Strategisk indkøb
 ▪ Transport og 
warehousemanagement

 ▪ Transportjura

10 ECTSValgfag

Transport

10 ECTS
 ▪ Transport og

    Warehousemanagement
 ▪ Transportjura

Indkøb

10 ECTS
 ▪ Operationelt indkøb
 ▪ Strategisk indkøb

20 ECTSRetninger

Logistik (10 ECTS)
Med dette fag opnår du kompetencer, som bygger på en
helhedsforståelse af virksomhedens logistiksystem og
forsyningskæder. Du vil således kunne tage professionel
del i formuleringen af logistiske mål og strategier og i
løsningen af virksomhedens logistiske problemstillinger.

Supply chain management (10 ECTS)
Du opnår en faglig specialisering inden for design af
forsyningskæden på taktisk og strategisk niveau. Speciali-
seringen kan relateres videre til andre fagområder ud fra
et overordnet og internationalt perspektiv.

20 ECTSObligatoriske fag  

Uddannelsens opbygning

Cphbusiness i København, Lyngby, Hillerød og på Bornholm

Nansensgade 19   |    1366 København K    |    cphbusiness.dk 

5 ECTS
 ▪ Bæredygtig 
forretningsforståelse

http://cphbusiness.dk
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/international-transport-og-logistik

