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“Med en bacheloruddannelse i 
rygsækken havde jeg brug for 
et stærkere teoretisk fundament, 
og jeg ønskede at udvikle mig 
personligt. MBA’en har medvirket 
til, at jeg nu arbejder på et højere 
strategisk niveau. Uddannelsen har 
også givet mig en større selvtillid 
i mit arbejde og en større tiltro til 
mine egne evner. Uddannelsen 
har desuden modnet mig 
meget som leder og givet mig et 
bedre fundament for at tænke i 
helheder og rådgive kolleger og 
samarbejdspartnere. MBA’en har 
også betydet, at forventningerne til 
mit arbejde er blevet højere og mit 
ansvar større.  
 
Jacob Bach Vorre 
Business Development Manager, 
Speedline A/S 
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MBA-uddannelsen på Aarhus BSS er for dig, der ønsker at 
styrke din lederrolle og gøre den mere professionel med en 
klassisk lederuddannelse. 

Som leder skal du have indsigt i og kunne gå forrest selv 
ved pludselige forandringer, der blandt andet kalder 
på udformning af nye strategier, logistiske tilpasninger 
og ændrede markedsrelationer, opfyldelse af nye 
medarbejderbehov, øget brug af digitale platforme, analyser 
af store mængder data, ændrede markedsrelationer og 
innovation. MBA-uddannelsen på Aarhus BSS har fokus på 
fremtidens ledelse og på at klæde dig på som leder, uanset på 
hvilket niveau i organisationen, du befinder dig, så du kan 
skabe øget værdi for din organisation.

Du får indblik i funktioner og fagligheder på tværs af 
organisationen, og det giver dig en større viden om og 
forståelse for andre fagområder. Det gør dig til en kompetent 
og attraktiv sparringspartner for dine kolleger og den 
øverste ledelse – og til en stærkere og mere selvsikker 
beslutningstager. Du bliver i stand til at analysere 
virksomhedens udfordringer, og du får en række værktøjer til 
at løse dem på en professionel måde. 

MBA-uddannelsen er for dig, der ikke er bange for nye 
udfordringer og for at sætte retningen for din karriere og dine 
mål. Uddannelsen er til dig, som er parat til at udvikle dig 
sammen med en gruppe af ambitiøse medstuderende fra et 
bredt spektrum af brancher. 

Vores MBA er en investering for 
både dig og din virksomhed

”En MBA på Aarhus BSS er en fleksibel lederuddannelse, 

som giver alle studerende mulighed for at skræddersy både deres 

studieforløb og det faglige indhold. På den måde kan du tilpasse 

uddannelsen til dine private såvel som professionelle behov. Vores MBA 

er af højeste akademiske standard og professionel relevans, som også 

afspejles i, at Aarhus BSS er Triple Crown-akkrediteret. De internationale 

akkrediteringer er en garanti for, at du får en MBA af højeste faglige kvalitet 

baseret på den nyeste viden, og som er praktisk anvendelig.”

Studieleder på MBA 

Kristina Risom Jespersen



4 5

“De tre største gevinster ved min MBA er: ny 

viden, personlig udvikling og ikke mindst et 

godt netværk. 

MBA-uddannelsen har givet mig en 

dybere forretningsforståelse og et teoretisk 

fundament, som har styrket mine evner 

til at se muligheder. Uddannelsen har 

desuden givet større dybde i min faglige 

argumentation. 

 

Det var vigtigt for mig at få en internationalt 

anerkendt MBA for at sikre et højt fagligt 

niveau, og derfor valgte jeg Aarhus BSS. 

Uddannelsen har betydet, at jeg i mit 

daglige arbejde kan tilføre ny viden og 

indsigt, og min rolle som intern konsulent 

og sparringspartner over for topledelsen er 

derfor blevet styrket. 

 

Særligt fagene Strategy, Corporate 

Entrepreneurship og Business Model 

Innovation har i høj grad haft en positiv 

indflydelse på mit arbejde. Men jeg bruger, 

på næsten daglig basis, kompetencer fra 

uddannelsen i mit strategiarbejde, mine 

markedsanalyser og i mit arbejde med at 

udvikle nye forretningsmodeller. 

 

Per Engelbrechtsen 

Business Development Director, 

BEUMER Group 

Foto: Lars Kruse, AU Foto
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Vores MBA giver dig mulighed for at opbygge et stærkt netværk 
med professionelle ledere fra mange forskellige brancher, både 
fra den private og offentlige sektor. Dine medstuderende har 
en videregående uddannelse og mange års erhvervserfaring. 
Mange har ofte ledelsesansvar, eller de stiler efter en ledende 
stilling. Du får derfor adgang til viden og indsigter fra andre 
brancher, som du med fordel kan drage nytte af i dit eget 
arbejde.

Efter endt uddannelse bliver du en del af vores MBA-
alumnenetværk, som giver dig mulighed for at udvide dit 
professionelle netværk samt fastholde og forny den viden, 
du har fra din tid som MBA-studerende. Du vil desuden 
modtage tilbud om at deltage i faglige arrangementer, 
netværksarrangementer og ikke mindst det store MBA-årsmøde.

Uddannelsen er til dig, som stræber efter ny viden inden for dit felt, og som samtidig ønsker at hæve dig op over dit eget 
fagområde. Dig, som er refleksiv og gerne vil se de større sammenhænge. Dig, som ønsker at sætte et særligt præg på dit 
arbejde og dine medarbejdere. Og dig, som ønsker at løfte din karriere og udfordre dig selv professionelt og som person. 

Du er en ambitiøs nuværende eller kommende leder.

Indhold og opbygning

Netværk

Hvem er du og
dine medstuderende?

Uddannelsen er bygget op med tre obligatoriske fag, seks valgfag og afslutningsvis et masterprojekt og metode. De tre 
obligatoriske fag har fokus på de interne og eksterne strategiske økonomianalyser, som danner fundamentet hos alle ledere og 
virksomheder. Valgfagene bevæger sig inden for områderne økonomi, organisation og markedsinnovation. Du kan frit vælge 
imellem to fag fra hvert af følgende fagområde:

Økonomi: Virksomhedens internationalisering, Business Intelligence, Virksomhedsøkonomi, og Makroøkonomi.

Organisation:  Forandringsledelse, HRM, Den digitale organisation*, og Forhandling.

Markedsinnovation: Digital innovation*, Markedsrelationer, Innovationsledelse og Forretningsmodeludvikling

Fagene udbydes fast henover de næste to år (frem til og med foråret 2023), så du kan have en stor medbestemmelse i 
sammensætningen af din MBA-profil allerede fra første dag. Din MBA-uddannelse afsluttes med et masterprojekt, hvori der 
indgår metodeworkshops, som giver dig mulighed for at demonstrere, at du kan anvende teori og metodisk indsigt i praksis.

Du vil opleve en inspirerende undervisning, som fordrer til refleksion, og som giver plads til, at du og dine medstuderende kan 
sparre med hinanden og dele erfaringer. Uddannelsen har forskellige undervisningsformer i form af interaktive forelæsninger, 
casebaseret undervisning, gruppearbejde, virtuelle øvelser og projekter. Alle undervisere er anerkendte forskere og eksperter. 
Fælles for undervisningen er, at du kan anvende din læring allerede fra første dag. Al undervisning foregår fredage og lørdage.
Et fag består af fem moduler fordelt på fire undervisningsdage og løbende e-learning aktiviteter.

* Valgfagene Digital innovation og Den digitale organisation er centreret om en studietur.

Tag din MBA uden at sætte 
karrieren på pause
Vi har skabt en MBA med en væsentlig grad af fleksibilitet og 
valgfrihed. Fleksibiliteten betyder, at du kan strække din MBA 
over to til seks år. Du kan derfor vælge at tage blot ét enkelt fag 
eller tre fag per semester, og du kan endda tage en pause på 
et semester undervejs i dit forløb. På den måde kan din MBA 
sammensættes, så den tager hensyn til både dit arbejdsliv og 
dit privatliv. 

Du kan starte din uddannelse, når du vil, da vi tilbyder 
studiestart både i foråret og i efteråret. På den måde kan 
du vælge det MBA-forløb, der fungerer bedst for dig, din 
familie, og din virksomhed. MBA-uddannelsen har 50 procent 
valgfrihed, som giver dig mulighed for selv at sammensætte 
uddannelsen, så den passer til dine behov og matcher din 
organisations udfordringer.

MBA-uddannelsen kombinerer 
de klassiske erhvervsøkonomiske 
ledelsesdiscipliner med en hands-
on indføring i, hvordan du leder 
innovative kreative processer. Du får 
redskaber til at skabe endnu bedre 
resultater for din organisation, og 
du bliver en værdifuld medspiller 
i din organisation allerede fra 
uddannelsens første dag.

Du kan se frem til at få ny viden, nye 
indsigter og kompetencer, som gør 
dig endnu bedre til at analysere, 
vurdere samt lede og udvikle din 
organisation.

SEMESTER 1 - efterår SEMESTER 2 - forår SEMESTER 3 - efterår SEMESTER 4 - forår

Strategi

Industriøkonomi Finansiering

Valgfag
(kan placeres frit)

Valgfag
(kan placeres frit)

Valgfag
(kan placeres frit)

Valgfag
(kan placeres frit)

Valgfag
(kan placeres frit)

Valgfag
(kan placeres frit)

Masterprojekt
og metode

2 ÅR - EFTERÅRSSTART

Gennemsnitsalder
41 år

85% privatansatte
15% offentligt ansatte

Gennemsnitlig
erhvervserfaring

11 år

63% mænd
37% kvinder
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“

“

Uddannelsen har medvirket til at give et 

mere klart billede af, hvilke ledelsesopgaver 

der er de vigtigste at lykkes med. Det har 

været et ambitiøst lederudviklingsforløb, 

der fokuserer på, hvordan man agerer 

styrkebaseret, udviklingsorienteret og 

resultatskabende, så man opnår bedre 

resultater som leder. Som helstøbt leder 

forventes det, at man skaber de bedste 

forretningsmæssige resultater – til gavn for 

organisationen og bundlinjen. Det har MBA-

uddannelsen hjulpet mig med. 

 

Jeg har fået styrket mine personlige 

og ledelsesmæssige kompetencer. 

Uddannelsen har desuden givet mig et 

styrket personligt netværk og et gensidigt 

fællesskab, hvor vi sammen har kunnet dele 

overbevisninger, værdier og handlinger. 
 
Min kombination af en fortid i en offentlig og 

politisk styret organisation kombineret med 

en solid MBA er klart et af mine stærkeste 

kort som leder.  

 

Lene Overgaard Andersen 

CEO, Johnson Controls 

Denmark ApS

Jeg har fået et varigt kompetencenetværk, 
der har givet mig en solid faglig 
platform for kontinuerlig erfarings- og 
videndeling på tværs af virksomheder 
og organisationer. Mit netværk fungerer 
som et sammenligningsgrundlag for egne 
resultater. Overraskende ligheder og klare 
forskelle giver stof til eftertanke.”

Foto: Dennis Thanh
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Philipp Schröder forsker i international økonomi, herunder 
handelspolitik og globalisering, industriøkonomi, og hvordan 
virksomhedsdynamik påvirker makroøkonomien. Han 
er medlem af Konkurrencerådet og Nationalbankens 
Repræsentantskab, og tidligere medlem af Disruptionsrådet, 
Produktivitetskommissionen og konsulent i McKinsey & 
Company. Han har i samarbejde med Danish Export 
Association (Eksportforeningen) kortlagt Eksportens DNA, som 
giver opskriften på eksportsucces. Philipp Schröder underviser i 
faget Industri- og strukturøkonomi på MBA’en.

Miriam Flickinger er deltidsprofessor ved Institut for Virksomheds-
ledelse på Aarhus BSS, Aarhus Universitet. Derudover leder 
hun the Chair for Organization ved Freie Universität Berlin. Hun 
forsker i adfærdsstrategi, organisationsteori, personaleledelse 
og virksomhedsledelse. Før Miriam blev ansat på Aarhus BSS i 
2017, var hun ansat på LMU University of Munich og University 
of Passau. Hun har også været gæsteforsker på Kellogg School 
of Management på Northwestern University og arbejdet som 
strategikonsulent for BASF SE.

Helle Alsted Søndergaard forsker i innovationsledelse – 
primært inden for feltet åben innovation. Her fokuserer hun 
blandt andet på modstanden mod brug af ekstern viden i 
innovationsprocesser (det såkaldt ”not invented here”-syndrom), 
medarbejdernes roller i interne ide-systemer, og hvad der 
motiverer brugere til at innovere. Helle har været gæsteforsker 
på Stanford University og ETH i Zürich og samarbejder løbende 
med forskellige virksomheder, både i forhold til sin forskning og 
for at få relevante cases til undervisningen. Helle underviser i 
valgfaget Innovationsledelse på MBA’en.

Ingo Kleindienst er professor i strategisk ledelse og international 
handel. Han forsker i virksomheders vækststrategier, herunder 
diversificering og internationalisering, og hvordan disse faktorer 
påvirker virksomhedens performance. Han forsker desuden 
i corporate governance og strategiprocesser med fokus på 
erhvervsledere, succession i topledelsen og ledelsespsykologi. 
Før sin akademiske karriere arbejdede Ingo som 
managementkonsulent for en række større tyske virksomheder 
inden for strategisk planlægning, virksomhedsrapportering 
og kunderentabilitet. Ingo Kleindienst underviser på det 
obligatoriske fag Strategy og valgfaget Change Management 
på MBA-uddannelsen. 

Philipp Schröder, professor på Institut for Økonomi og leder af 
Research Centre on Firms and Industry Dynamics (FIND) på 
Aarhus BSS

Miriam Flickinger, 
professor ved Institut for Virksomhedsledelse

Helle Alsted Søndergaard,
lektor ved Institut for Virksomhedsledelse

Ingo Kleindienst,
professor på Institut for Virksomhedsledelse

“ “

“ “

En god dag på MBA’en er for mig, når der er kommet 
kaffepletter på papirerne, og når man kan mærke ’aha’-
oplevelserne blandt deltagerne. At tage en MBA betyder, 
at man skal forlade sin faglige komfortzone. For mig som 
underviser betyder det, at jeg tager erfarne ledere med på 
en akademisk ekspedition, hvor de udfordrer og genopdager 
deres egen praksis og forståelse af omverdenen fra et 
økonomisk logisk perspektiv.”

Philipp Schröder

The atmosphere in the MBA classroom is full of energy. I am 
passionate about teaching so my goal is not only to provide 
participants with scientific insights and tools they can use 
immediately in their work, but also to evoke in them the same 
fascination for the field as I have felt my entire working life. I 
want my students to leave my class full of ideas and ready to 
tackle any challenges they may face.”

Miriam Flickinger

Jeg har en meget anvendelsesorienteret tilgang til 
undervisning i innovation. Det er et svært fag at praktisere, 
og deltagerne skal have jord under neglene, så de kan 
mærke udfordringerne på egen krop. Derfor består 
min undervisning blandt andet af livlige diskussioner, 
gæsteforelæsere fra erhvervslivet og workshop-lignende 
dage. Desuden får deltagerne mulighed for at skrive opgave 
om innovation med udgangspunkt i deres egen virksomhed. 
Innovation er et populært buzzword, og deltagernes syn på 
innovation skal ændres fra ’det alle taler om’ til noget, de reelt 
kan analysere og implementere i egen organisation.”

Helle Alsted Søndergaard

Teaching MBA students is both challenging and extremely 
rewarding. As a lecturer, one constantly needs to balance 
scientific rigour with practical relevance. However, I find 
it rewarding as MBA students are self-driven and highly 
motivated to engage in discussions. To me, a successful day 
in the MBA classroom is when the students are exhausted 
but take away new theories, frameworks, and tools that give 
them a new perspective on their everyday practice.”

Ingo Kleindienst

Dine undervisere
Nogle af de undervisere, du vil møde på uddannelsen, er:

Du vil i løbet af uddannelsen blive undervist af nogle af landets førende forskere og undervisere fra vores Triple Crown-
akkrediterede business school. Dine undervisere er internationalt anerkendte inden for hvert deres forskningsområde. 

De har desuden stor erfaring i at omsætte teori til praksis, og flere af dem har erfaring fra erhvervslivet. Du kan derfor se frem til 
at få kompetent sparring til at løse relevante problemstillinger i din virksomhed.

Fotos: AU Foto / Viemose.dk / Carmen Lindemann



Foto: Ida Jensen, AU Foto

Aarhus BSS er Aarhus Universitets forskningsdrevne 
business school og et af universitetets fem fakulteter. 
Blandt mere end 17.000 universiteter på verdensplan 
var Aarhus Universitet i 2020 i top 100 på følgende 
ranglister: Shanghai Ranking (ARWU) og National 
Taiwan University Ranking (NTU).
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Kontakt

Hvis du vil høre mere om dine muligheder, er du velkommen
til at kontakte studieleder Kristina Risom Jespersen: 

kjespersen@econ.au.dk  //  87 16 55 34

Sted
Undervisningen foregår på Aarhus BSS, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V.

Tidspunkt
Hvert fagmodul undervises over 4+1 intensive undervisningsgange fredage 
og lørdage med cirka tre ugers mellemrum.

Varighed
2-6 år.

Pris
fra 295.000 kr. 

Finansiering
Vi har også gjort finansieringen af din MBA fleksibel. Betalingen falder i rater og 
følger de fag, du tager. Du betaler derfor kun for de fag, du tager hvert semester.

Hvis du selv skal betale for din MBA, er bruttolønsordningen en interessant løsning for dig.
Se mere om finansiering og bruttolønsordning på: bss.au.dk/finansiering

Sprog
Det meste af undervisningen foregår på dansk, men en del bøger vil være på engelsk, ligesom 
nogle fag undervises på engelsk.

Optagelseskrav

Ansøgningsfrist
1. maj ved studiestart i august og 1. november ved studiestart i februar.

Professionsbachelor, HD eller anden relevant diplomuddannelse

Universitetsbachelor eller -kandidat

Minimum 3 års erhvervserfaring

Studieleder på MBA
Kristina Risom Jespersen

Praktisk information

bss.au.dk/mba

Du får:

større selvtillid og bedre forståelse af 
dig selv som leder og som teamplayer.

en lederuddannelse af høj akademisk 
kvalitet fra en Triple Crown-
akkrediteret business school.

et stærkt netværk af kompetente ledere fra 
forskellige brancher og nogle af landets 

bedste forskere, som giver dig både 
professionel og personlig sparring.

solid organisatorisk og ledelsesmæssig 
indsigt samt en mere bred og større 

forretningsforståelse.

en mere motiveret og endnu dygtigere 
leder, som evner at se de større sammen-

hænge på tværs af organisationens 
forskellige fagområder.

konsulentydelser i form af opgaver og 
masterprojekt (min. 4oo timer).

Din virksomhed får:

teori og de nyeste ledelsesværktøjer, 
som kan overføres direkte til dit 

daglige arbejde.

adgang til nogle af landets førende 
forskere inden for ledelse, strategi 

og erhvervsøkonomi.

styrket dine evner til at løse nye 
udfordringer og skabe endnu 

bedre resultater.

Hvorfor tage en MBA fra Aarhus BSS?

http://bss.au.dk/mba
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