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FLEKSIBEL VIDEREUDDANNELSE - MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV
Vil du eller en af dine kolleger videreuddannes? Så er en HD-uddannelse den vej, der sikrer en fortsat
robust karriereudvikling. HD i Finansiel Rådgivning (HDFR) er udviklet til at give lige præcis de kompetencer der er behov for i den finansielle sektor og den udvikling sektoren løbende oplever. Uddannelsen
er det bedste valg for dig, der gerne vil skabe størst mulig værdi for dig selv og din arbejdsplads.
FLEKSIBILITET I FREMMØDE OG UNDERVISNING
Vi gennemfører undervisning på HDFR i Aalborg, Aarhus og Rungsted. Det er en fordel for vores studerende, at vi har flere undervisningssteder, idet man frit kan møde op til undervisning på den undervisningsdag, der passer én bedst. AAU har endvidere et samarbejde med Syddansk Universitet i Kolding,
således at studerende frit har mulighed for at følge undervisning i Kolding, såfremt man ikke har mulighed for at deltage på en af AAU’s undervisningsdage.
HELDAGSMODELLEN
Undervisningen på HDFR gennemføres på hverdage ca. 1-2 gange pr. måned, i tidsrummet kl. 9.0018.00, og vi har altid vores undervisningsdatoer klar i god tid. Det sikrer, at du kan kombinere dit arbejde,
familieliv og studium på en god måde, så du selv i en travl hverdag kan øge din faglige viden og kompetencer! Desuden har du dine aftener og weekender fri til egne aktiviteter. Selv hvis du har langt til undervisning, så er der mange gode grunde til, at det er værd at køre efter.
VIL DU VIDE MERE?
På www.hdfr.dk kan du læse mere om HD i Finansiel Rådgivning, læse udtalelser fra nuværende og tidligere studerende og samarbejdspartnere, finde yderligere information om uddannelsens opbygning, ansøgningsskema og meget mere.
Har du spørgsmål til HD-uddannelsen, eller har du brug for vejledning, er du velkommen til at ringe eller
skrive til HD-sekretariatet på tlf. 99 40 80 03 eller e-mail bentec@business.aau.dk. Vi oplyser også gerne
referencer, såfremt du måtte ønske at tale med en tidligere eller en nuværende studerende.
Med venlig hilsen

Lars Krull
Studieleder

Se undervisningsdatoer mm. på næste side!
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PLANLÆGNING
Vi har allerede planlagt undervisningsdatoer for efterårssemesteret 2018. Du kan se datoerne for Aalborg,
Aarhus og Rungsted nedenfor:
INVESTERINGSRÅDGIVNING
AALBORG
AARHUS
RUNGSTED

27/8
28/8
30/8

17/9
13/9
18/9

2/10
1/10
4/10

24/10
22/10
25/10

19/11
27/11
20/11

5/12
10/12
6/12

3/1
7/1
8/1

SKATTERET OG JURIDISK METODE
AALBORG
AARHUS
RUNGSTED

5/11
13/11
6/11

INFORMATIONSMØDE 14. MAJ KL. 17.00 I AARHUS
Der afholdes informationsmøde om HD i Finansiel Rådgivning for alle interesserede på Aarhus Tech,
Halmstadgade 6, 8200 Aarhus N.
INFORMATIONSMØDE 15. MAJ KL. 17.00-20.00 I AALBORG
Der afholdes informationsmøde om HD-studieretningerne for alle interesserede på Aalborg Universitet,
Fibigerstræde 2, 9220 Aalborg Øst.
KONTAKT
Studiesekretær:
Mail:
Tlf.:

Bente Christiansen
bentec@business.aau.dk
99 40 80 03

HD PÅ AAU

- DIN FREMTID STARTER HER

2018

»HD SIKRER VORES MEDARBEJDERE
DEN NYESTE VIDEN OG ØGEDE
KOMPETENCER«

Hos BDO er vores vækst et resultat af en forretning, hvor
der er fokus på kundernes behov og udfordringer. For at
kunne holde dette fokus, i en branche præget af komplekse
forretningsmæssige udfordringer, er vi derfor afhængige af
kompetente medarbejdere med et højt fagligt niveau.
Vi oplever at vores medarbejdere, allerede fra dag et, får
gavn af HD uddannelsen. På uddannelsen kobles teori og
praksis på en måde, som sikrer vores medarbejdere den
nyeste viden og øgede kompetencer, som de kan bruge
til at lave håndgribelige og holdbare løsninger med i vores
virksomhed.
Det er vores erfaring, at HD uddannelsen på Aalborg Universitet skaber værdi for vores forretning såvel som vores
medarbejdere.

GEORG AAEN
Senior Partner, Statsautoriseret revisor
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
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HD er en anerkendt erhvervsøkonomisk uddannelse på
bachelorniveau. Uddannelsen er på deltid, og kan derfor
gennemføres sideløbende med et fuldtidsjob.
På alle vores linjer undervises der på hele hverdage 1-2
gange om måneden. De særlige kompetencer HD-uddannelsen giver dig, ruster dig til at håndtere fremtidens udfordringer og skabe fremgang i din virksomhed.

»SKAB FREMGANG FOR DIG SELV
OG DIN VIRKSOMHED MED EN
HD!«

HD gør dig dermed i stand til at skabe endnu bedre resultater og kickstarte din karriere. HD er en krævende uddannelse, som forudsætter hårdt arbejde og engagement. Du
vil derfor møde motiverede og hårdtarbejdende mennesker
på dit hold.
Uddannelsen består af to dele som hver tager to år. HD 1.
del er en bred, erhvervsøkonomisk uddannelse, hvorefter
du på HD 2. del kan specialisere dig i ét af tre områder.
Vi glæder os til at byde dig velkommen på uddannelsen.
LARS KRULL
Skoleleder, AAU Executive
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»FULDTIDSARBEJDE MED DELTIDSSTUDIE, KOBLING AF PRAKSIS OG
TEORI!«

HD uddannelsen tiltalte mig, da man kunne have et fuldtidsarbejde mens man studerede, og på den måde have
mulighed for at koble teori og praksis.
HD på Aalborg Universitet foregår som heldagsundervisning en til to dage om måneden. Det finder jeg positivt, da
man får undervisningen mere koncentreret. Det kan være
nogle lange dage med forelæsninger, men jeg oplever dog,
at de studerende er motiverede og fokuserede, når vi mødes.
Jeg syntes desuden, det er et plus, at man på Aalborg Universitet arbejder problembaseret og ofte i grupper.
Da HD er et deltidsstudie, har jeg mulighed for at prøve
og anvende det indlærte i praksis, samtidig med at jeg kan
sparre med andre ligesindede om mine problemstillinger.
Det giver en bedre læring for mig, som jeg kan omsætte til
min hverdag i revisionsbranchen.

MARIA SØRENSEN
Revisor trainee
BDO, Aalborg
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OM AALBORG UNIVERSITETS HD-UDDANNELSER
Heldagsmodellen
I stedet for at tilbyde undervisning om
aftenen og i weekender, så tilbyder vi
undervisning på hele hverdage, 1-2
gange hver måned, i tidsrummet 9.0018.00.
Denne model tager særligt hensyn til
balancen mellem familie og arbejdsliv
- og giver dig derfor større mulighed
for at øge din faglige viden og kompetencer - selv i en travl hverdag!
Problembaseret læring (PBL)
På AAU har vi Aalborg-modellen for
problembaseret læring (PBL) som
det bærende pædagogiske princip.
For mange forstås denne model ”blot”
som gruppearbejde – men den er
meget mere end det! Den sikrer dig
anvendelsesorienteret viden og kompetencer som du hurtigt vil kunne omsætte i praksis.

HD er en række uddannelser, du kan
læse på deltid over 2 år - samtidig med
din karriere!

sats på ca. 15 - 20 timer om ugen inklusiv
undervisning, forberedelse, opgavebesvarelse, gruppearbejde og eksaminer.

Med en HD får du grundige kompetencer
inden for det erhvervsøkonomiske område, og du har mulighed for en række faglige specialiseringer på bachelor niveau.

Du vil tilegne dig metoder til at omsætte
den teoretiske læring til en praksisorienteret hverdag, og du vil blive rustet til at
udvise en selvstændig og analytisk tilgang til problemløsning.

Studierne består af fire semestre på deltid, der er tilrettelagt som en kombination
af fremmødeundervisning, gruppearbejde og forberedelse hjemme.
Det er et fleksibelt - men krævende - deltidsstudie, der svarer til en arbejdsind-

Med en HD fra Aalborg Universitet får
du en uddannelse, der er tilpasset samfundets udvikling og erhvervslivets efterspørgsel efter kompetente medarbejdere.
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HD 1. DEL GRUNDUDDANNELSE

01

Dataanalyse

02

5 ECTS

Erhvervsøkonomi
(del 1)
10 ECTS

1. semester (efterår)

02

Erhvervsøkonomi
(del 2)

03

5 ECTS

Samfundsøkonomi
10 ECTS

HD 1. del er en bred, erhvervsøkonomisk
uddannelse.
HD 1. del giver dig et grundigt kendskab
til en række centrale teorier, samtidig
med at du får metoder til at omsætte den
teoretiske læring til en praksisorienteret
hverdag.
Uddannelsen giver dig derfor et godt
grundlag til at blive en selvstændig og
analytisk problemløser!
HD 1. del består af 8 moduler.

2. semester (forår)

04

Erhvervsret

05

5 ECTS

Udvidet erhvervsret
5 ECTS

06

Valgfag*
5 ECTS

3. semester (efterår)

07

Erhvervsøkonomisk metode
5 ECTS

08

4. semester (forår)
06

Projekt
10 ECTS

*Der kan vælges mellem:
• Forretningsudvikling og entreprenørskab
• Projektledelse

HD 2. DEL ORGANISATION OG LEDELSE
En HD i Organisation og Ledelse giver
dig faglige forudsætninger for at indtage
en lederstilling eller eksempelvis udføre
konsulentopgaver relateret til virksomhedsorganisering og ledelse.
Uddannelsen giver dig idéer og visioner til nye løsninger samt et helt unikt
kompetenceberedskab, som rummer
relevante analysemodeller og managementkoncepter.

01
02

Strategi og
forandringsledelse
15 ECTS

2. semester (forår)

03

Valgfag*
15 ECTS

3. semester (efterår)

04
FLEKSIBEL UNDERVISNING
I AALBORG OG RUNGSTED!

15 ECTS

1. semester (efterår)

Organisation & ledelse består af 4
moduler.

*Der kan vælges mellem:
• Kompetence og organisationsudvikling.
• Marketing Management.
• Strategisk indkøb og sourcing.

Organisation
og ledelse

Afgangsprojekt
15 ECTS

4. semester (forår)
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HD 2. DEL REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING

01

Eksternt regnskab

02

10 ECTS

Strategisk ledelse
og strategiprocesser
5 ECTS

1. semester (efterår)

03

Økonomistyring

04

10 ECTS

Med en HD i Regnskab og Økonomistyring tilegner du dig de faglige forudsætninger for at bestride en stilling som specialist eller leder i en økonomifunktion.
Ud over en række regnskabsmæssige
kompetencer, giver studiet dig også et
teoretisk fundament, som gør dig i stand
til at være en del af en topledelse.

Skatteret 1
5 ECTS

Regnskab & Økonomistyring består af 7
moduler.

2. semester (forår)

05

Regnskabsanalyse og
virksomheders finansielle
planlægning
10 ECTS

06

Valgfag*
5 ECTS

*Der kan vælges mellem
• Skatteret II
• Virksomhedens informationsbehandling
• e-handel
• Projektledelse

3. semester (efterår)

07

Afgangsprojekt
15 ECTS

4. semester (forår)
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UDDANNELSEN GIVER MULIGHED FOR
AT FORTSÆTTE PÅ REVISORKANDIDATSTUDIET (CAND.MERC.AUD)

HD 2. DEL FINANSIEL RÅDGIVNING

01

Skatteret og
juridisk metode

02

Investeringsrådgivning
10 ECTS

5 ECTS

1. semester (efterår)

03

Styring af
finansielle virksomheder

04

5 ECTS

Finansielle virksomheders
produkter og services
10 ECTS

En HD i Finansiel Rådgivning giver dig de
færdigheder og kompetencer, som en rådgiver i en ﬁnansiel virksomhed bør have.
Du lærer at perspektivere dit arbejde og
vil være i stand til at fremlægge forslag
og tage beslutninger, hvor alle relevante
aspekter er inddraget.
På studiets afsluttende del arbejdes
der endvidere med en lang række
ledelsesmæssige udfordringer, samt værktøjer og metoder til løsning af disse.
Finansiel Rådgivning består af 7 moduler.

2. semester (forår)

05

Ledelses- og organisationsudvikling i finansielle
virksomheder
10 ECTS

06

Valgfag*

*Der kan vælges mellem
• Projektledelse
• Compliance

5 ECTS

3. semester (efterår)

07

Afgangsprojekt
15 ECTS

4. semester (forår)

FLEKSIBEL UNDERVISNING I AALBORG,
AARHUS OG RUNGSTED
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ORIENTERINGSMØDE
D. 15. MAJ KL. 17.00
FIBIGERSTRÆDE 2, 9220 AALBORG ØST

ANSØGNING
Ansøgning foregår online via vores hjemmeside:
HDAAU.DK
Her finder du også vejledning til ansøgningsprocessen.
Adgangskrav
Adgang til HD 1. del kræver en gymnasial uddannelse, eller
en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau.
HD 1. del giver direkte adgang til HD 2. del, men der er
en lang række andre uddannelser på mindst samme niveau som også giver adgang, forudsat du kommer med
2 års relevant erhvervserfaring.
Dispensation
Hvis du ikke opfylder de direkte adgangsgivende krav,
kan du søge om dispensation. Der kan dispenseres,
når det ud fra en konkret vurdering skønnes, at du har
kvalifikationer, der kan sidestilles med en af de adgangsgivende uddannelser.

SE MERE OM ANSØGNING, ADGANGSKRAV OG DISPENSATION PÅ:

HDAAU.DK
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Du er selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os
hvis du har spørgsmål din ansøgning, adgangskrav og
dispensation.

VIL DU

SE MERE PÅ
WWW.AAUMBA.DK

ENDNU MERE?
BYG VIDERE PÅ DIN HD MED EN MBA
HD 2. del efterfulgt af tre års erhvervserfaring giver direkte adgang til Aalborg Universitets MBA-uddannelse,
som er en akkrediteret og anerkendt lederuddannelse
på masterniveau.
Uddannelsen giver dig et avanceret teoretisk fundament i krydsfeltet mellem ledelse og økonomi. Samtidig
sikrer den problemorienterede tilgang, at den teoretiske viden bliver omsat til nytænkning og innovation i
din hverdag.
Du opnår unikke kompetencer til udvikling af erhvervsfunktioner og bliver virksomhedens garant for en
innovativ tilgang til markeder, organisation, økonomi og
strategi.
Kontakt os på tlf. 99 40 82 55
eller mba@aaumba.dk
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KONTAKT HD-STUDIERNE
HD 1. DEL
HD 2. DEL - REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING
HELLE RANK NØRGAARD
HRN@BUSINESS.AAU.DK
TLF. 99 40 80 28
HD 2. DEL - ORGANISATION OG LEDELSE
CHARLOTTE KRULL
CK@BUSINESS.AAU.DK
TLF. 99 40 80 49
HD 2. DEL - FINANSIEL RÅDGIVNING
BENTE CHRISTIANSEN
BENTEC@BUSINESS.AAU.DK
TLF. 99 40 80 03

SE MERE PÅ

HDAAU.DK
FØLG OS PÅ

@AAU EXECUTIVE

