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MED EN MBA PÅ AARHUS BSS FÅR DU

 − STYRK DIN FREMTID −

 » Opkvalificering af dine erhvervsøkonomiske kompetencer og din viden

 » Et fleksibelt forløb med plads til både karriere og privatliv

 » Et stærkt netværk med nuværende og kommende ledere fra flere forskellige brancher

 » En lederuddannelse fra en internationalt anerkendt Triple Crown-akkrediteret business 
school.

Vores MBA er for dig, der ønsker at styrke og gøre din lederrolle mere professionel. Det er en fleksibel, 
forskningsbaseret uddannelse på højt akademisk niveau, som giver dig en solid organisatorisk og 
ledelsesmæssig indsigt. Du får de nyeste ledelsesværktøjer, som gør dig til en værdifuld medspiller i 
din organisation allerede fra første dag. 

3. UDGAVE

HVEM TAGER UDDANNELSEN?

Gennemsnitlig 
erhvervserfaring

11 år

85% privatansatte
 15% offentligt ansatte  

63% mænd
37% kvinder

Gennemsnitsalder
41 år

    En MBA på Aarhus BSS er en fleksibel lederuddannelse. 
Uddannelsen 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 nyeste viden, og som er praktisk anvendelig. ” 

Studieleder på MBA, Lektor Kristina Risom Jespersen

“
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DET PRAKTISKE

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
bss.au.dk/mba

VARIGHED
2 år på deltid 

-  kan fordeles over 6 år 

ANSØGNINGSFRIST
1. maj /

1. november
(Se hjemmeside
for efteroptag)

PRIS
Økonomi (enkeltfag)  

fra 27.000,- 
Økonomi (masterprojekt 
og metode) fra 52.000,-

Økonomi (samlet) fra 
295.000,-

STUDIESTART
Medio august /
medio januar

UDDANNELSENS INDHOLD OG FLEKSIBILITET  

MBA-uddannelsen er en fleksibel uddannelse, hvor du kan vælge at tage 1–3 fag pr. semester.
Du har mulighed for at tage uddannelsen på 2 år, men har helt op til 6 år til at færdiggøre den. 

Uddannelsens obligatoriske fag er opdelt i to hovedområder, hvor der fokuseres på henholdvis 
virksomhedens eksterne og interne processer. Du tilbydes også en række spændende valgfag, som giver 
dig mulighed for at specialisere din MBA til netop dine udfordringer. Det meste af undervisningen foregår 
på dansk, men en del bøger vil være på engelsk, ligesom nogle fag også undervises på engelsk.

2 ÅR - EFTERÅRSSTART

1. SEMESTER - EFTERÅR 2. SEMESTER - FORÅR 3. SEMESTER - EFTERÅR 4. SEMESTER - FORÅR

Industriøkonomi Finansiering Valgfag 
(kan placeres frit)

Masterprojekt og 
metode

Strategi Valgfag 
(kan placeres frit)

Valgfag 
(kan placeres frit)

Valgfag 
(kan placeres frit)

Valgfag 
(kan placeres frit)

Valgfag 
(kan placeres frit)
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