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STUDIEVALG UDDANNELSER

Uddannelse betaler sig
Kandidater fra Aalborg Universitet bliver hurtigere færdige, og de tjener bedre end kolleger fra andre universiteter

Af Niels Henriksen

Kompetence er en dynamisk størrelse,
som altid bør være i bevægelse. Kompetence skal nusses om, pusles om og smøres og holdes i topform. Hvis vi ikke løbende supplerer vores viden med nyt, bliver vi
overhalet. Set i karrierens lys er det noget
skidt, og set fra en virksomheds vinkel kan
det være katastrofalt. Derfor bør en uddannelse aldrig slutte med et eksamensbevis.
Efter- og videreuddannelse er næste skridt
på en trappe uden sidste trin.
Mulighederne for at gøre sig dygtigere og
mere attraktiv for potentielle arbejdsgivere er mange. Aalborg Universitet tilbyder
nogle af de ypperste. Undersøgelser viser,
at kandidater fra Aalborg Universitet tjener bedre end deres kolleger fra andre af
landets universiteter, og tilbagemeldinger
fra dem, der supplerer deres kompetencer
med f. eks. en HD eller som det sublime, en
MBA - Master og Business Administration er éntydige: En MBA klæder dygtige ledere
på til at blive endnu dygtigere, så de er i
stand til at møde fremtidens udfordringer
og dermed være med til at sikre virksomhedens fremtidige indtjening og udvikling.
Et af de helt store plusser er den problem-

baserede læring, som Aalborg Universitet er
kendt for, og som sætter den akademiske
læring i direkte forbindelse med praksis.
Højere uddannelse
- Flere akademisk uddannede ledere er
ekstremt vigtige for Nordjylland. Ledelsen i nordjyske virksomheder er ikke så
højt uddannet som i andre dele af landet
- det er bare en kendsgerning. Derfor er det
vigtigt at opgradere vidensniveauet på de
nordjyske virksomheder, således at de får
endnu bedre forudsætninger for at udleve
deres potentiale, påpeger skoleleder AAU
Executive, Lars Krull, der peger på to oplagte muligheder for at videreuddanne sig
på Aalborg Universitet.
HD
Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse,
eller HD som de fleste har hørt om, er en af
Danmarks ældste uddannelser. I 2022 har
den eksisteret i 100 år.
- HD er en anerkendt og traditionsrig erhvervsøkonomisk uddannelse på bachelorniveau. Uddannelsen er på deltid og
kan derfor gennemføres med et fuldtidsjob. På Aalborg Universitet har vi valgt at
samle undervisningen på hele dage, én
til to gange om måneden, og det betyder,

at studerende fra hele regionen bedre har
mulighed for at planlægge og deltage i undervisningen, forklarer Lars Krull.
HD-uddannelsen består af to dele på hver
to år. De studerende skal forvente at bruge
mellem 10 og 15 timer om ugen på uddannelsen. Undervisningsdagene er skemalagt for et år adgangen, så der er god tid
til at planlægge. Hver undervisningsdag
strækker sig typisk fra kl. 9 til 18. På 1. del
får de studerende end bred erhvervsøkonomisk uddannelse, hvorefter de på 2. del
kan specialisere sig på ét at områderne
Finansiel Rådgivning, Organisation og Ledelse eller Regnskab og Økonomistyring
- De studerende på HD-studiet er typisk
enten lidt ældre eller også er det revisorelever, der bygger på deres uddannelse.
En stor del af de studerende på HD 2. del
har en anden adgangsgivende uddannelse end HD 1. del. Det kan være en relevant
kandidatuddannelse, en uddannelse som
finansøkonom eller lignende, og som ønsker at opnå endnu skarpere kompetencer, siger Lars Krull.
MBA
For feinschmeckerne, de ambitiøse, er
en MBA den ultimative udfordring. Master
og Business Administration er for dem,

der drømmer om en position i toppen af
erhvervslivet, og som er parate til at investere de kræfter og den energi, som
uddannelsen kræver. De har typisk en højere, videregående uddannelse i forvejen
og passer et krævende topjob, så alene
den disciplin, de lægger for dagen, er en
investering i egen fremtid og karriere. Optagelse på MBA-uddannelsen kræver en
relevant akademisk bacheloruddannelse,
kandidatuddannelse, professionsbachelor, mellemlang videregående uddannelse, en anden akademisk masteruddannelse eller diplomuddannelse samt minimum
tre års erhvervserfaring efter endt uddannelse.
- MBA-uddannelsen på Aalborg Universitet
er akkrediteret - en blåstempling af både
faglig kvalitet og relevans, som lever op
til nationale og internationale standarder.
Uddannelsen er to-årig og er bygget op
med en række seminarer - syv på det første år - og mellemliggende studieperioder.
På andet skoleår består uddannelsen af
fire seminarer og en afsluttende MBA-afhandling på fjerde og sidste semester. De
næste MBA-studerende begynder den 7.
februar, mens der i øvrigt er studiestart på
HD den 1. september, understreger Lars
Krull.

