AKADEMIUDDANNELSE

Innovation, produkt
og produktion

UDDAN DIG
VED SIDEN
AF JOBBET

På akademiuddannelsen i innovation, produkt
og produktion ruster vi dig til at analysere og
planlægge idéer og problemstillinger inden for
innovation, forretningsmodeller og projektledelse
Du får værktøjer til at forberede, gennemføre og
afslutte projekter, så dine projekter bliver en succes.
Du udvikler kompetencer til at styre processer og
projekter, som omfatter fx ressourcer, interessenter
og mål.
Disse kompetencer kan du bruge i dit daglige
arbejde med projekter, og du bliver ligeledes klogere
på din egen rolle som projektleder, da du trænes i at
vurdere og realisere de gode idéer i praksis.
Vær opmærksom på, at Cphbusiness kun tilbyder
retningen innovation under akademiuddannelsen i
innovation, produkt og produktion.
Indhold
På uddannelsen berører vi blandt andet:
▪ Rutiner, strukturer og udvikling
▪ Resultater
▪ Idé- og udviklingsprocesser
▪ Innovative processer
▪ Innovation, produkt og produktion
▪ God projektledelse
▪ Ledelses- og planlægningsfunktioner

Uddannelsens opbygning
Obligatoriske fag

20 ECTS

Projektledelse (10 ECTS)
Faget giver dig kompetencer til at lede og styre mindre
og mellemstore projekter, herunder også agile projektmetoder. Du bliver i stand til at vurdere problemstillingerne
og finde de mest hensigtsmæssige løsningsmodeller.
Værdikæden i praksis (10 ECTS)
Faget giver dig indsigt i, hvordan virksomheden i egen
værdikæde og på tværs af forsyningskæden arbejder
med innovation i forhold til kundebehov. Du lærer også,
hvordan virksomheden anvender digitale muligheder for
optimering og automatisering i processerne.

Retningsfag

20 ECTS

Innovation
▪ Innovation i praksis
(10 ECTS)

Fakta
Omfang
60 ECTS-point
Niveau 		
Akademiuddannelse
Eksamen
Alle fag afsluttes med en eksamen.
		
Eksamenen varierer fra fag til fag
		
og består oftest af en mundtlig
		
eller skriftlig prøve. Se mere 		
		information 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 til seks måneder.

Undervisning
		

Undervisningen kan variere
mellem dag- og aftenundervisning.

Tilmelding
Læs mere og tilmeld dig på
		cphbusiness.dk/videreuddannelse

▪ Konceptudvikling og
forretningsmodeller
(10 ECTS)

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

10 ECTS

10 ECTS
▪ Konceptudvikling og forretningsmodeller
▪ Innovation i praksis
▪ Iværksætteri i praksis
▪ Projektledelse af IT-projekter

Afgangsprojekt

10 ECTS

Afgangsprojektet afslutter akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion. Her får du mulighed for
at gå i dybden med et emne, du brænder for, og vise,
hvad du kan.
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