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Jens Thøgersen
Cand. merc.
Eksamen fra Finansakademiet 

Nuværende beskæftigelse:
- Ekstern lektor, Aalborg Universitet
- Koordinator på HD1, Aalborg Universitet 
- Underviser på Brobygning 
+ andre videregående uddannelser

Tidligere beskæftigelse, lederstillinger i
- Den Jyske Sparekasse
- Djurslands Bank
- Sparekassen Thy



HD-uddannelserne
• Rungsted (HDO)
• Aalborg (HDO + HDR)
• Viborg (HDO)

På HD2 kan der på 3. semester vælges
mellem følgende specialområder:
• HRM & forandringsledelse
• Strategisk salg og marketing
• Strategisk indkøb og sourcing
• Samt speciale i finansiel virksomhed

HD2 kan også tages online i en kombination 
af indspillede videoer og undervisning på Teams

AKTUELT UDBUD

Rungsted

Aalborg

Viborg Århus



Uddannelsesveje

Kompetencer Færdigheder

Private aktører

Offentlig 
uddannelse 
(reguleret) Kurser







Gennemførselstid for danske universiteter
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Finansrelevante uddannelser

• Cand. Scient Oecon (Matematik Økonom)
• Cand. Oecon
• Cand. Merc.
• MBA (Commercial Banking)
• HA
• HD



Lidt om HD generelt

• Indarbejdet BRAND siden 1922
• Garant for sikker erhvervsøkonomisk forståelse
• Anerkendt som byggeklods 

• MBA
• Cand. Merc.
• Anerkendt akademisk niveau



HDO



HD i Organisation og Ledelse

• HDO, HD i Organisation og Ledelse, henvender sig til alle, som i forvejen 
har uddannelse og erhvervserfaring, men ønsker at supplere deres faglige 
viden med viden om organisation og ledelse.

• Valgfag inden for:
• HRM & forandringsledelse
• Strategisk salg og marketing
• Strategisk indkøb og sourcing
• Finansielt speciale

• HDO kvalificerer dig til lederstillinger, konsulentopgaver og stabsfunktioner i 
private og offentlige organisationer.



HD i Organisation og Ledelse

• HDO udvikler din forståelse for ledelsesudfordringer.

• HDO giver dig ideer til visioner og nye løsninger.

• HDO giver dig en værktøjskasse med analysemodeller og management 
koncepter.



HD i Organisation og Ledelse

• Uddannelsen omfatter 4 semestre – hvert semester 
udgør ét modul i HDO-uddannelsen

• Undervisningen er samlet i en række seminarer. Der er 
6-7 seminarer de 3 første semestre og ét seminar på det 
sidste semester. 

• Det enkelte seminar strækker sig over en hel arbejdsdag 
(9-18).



HD i Organisation og Ledelse

• Undervisningen er tilrettelagt som forelæsninger med omfattende dialog 
mellem undervisere og studerende. 

• Forelæsningerne suppleres med diskussioner af cases og deltagernes egne 
erfaringer. 

• Imellem seminarerne skal man påregne at arbejde med forberedelse, 
opgaver og projekter, alene og i grupper, men med muligheder for selv at 
tilrettelægge indsatsen.



HD i Organisation og Ledelse

• Pensum på HDO er ret omfattende, og noget er på engelsk. 

• Uddannelsen er anvendelsesorienteret. Det indebærer, at du skal 
analysere – herunder anvende teorien med henblik på at forstå og 
påvirke livet i virksomhederne.

• Uddannelsen er en halvtids-uddannelse. Det indebærer, at du skal 
påregne at anvende ca. 15 timer om ugen i gennemsnit til at 
gennemføre uddannelsen.



HD i Organisation og Ledelse HD(O)

1. semester 2. semester 3. semester 4.semester

Organisation og 
ledelse

15 ECTS

Strategisk udvikling 
og 

forandringsledelse
15 ECTS

Valgfag
15 ECTS

a: Kompetence- og 
organisations-

udvikling

b: Marketing 
Management

c: Strategisk 
indkøb og sourcing

D: Finansiel 
specialisering

Projekt
15 ECTS

Struktur



MODUL 3b: Kompetence- og organisationsudvikling

6 seminardage:
• Kompetencestyring, karriere- og talentudvikling, herunder rekruttering, 

fast- og vedligeholdelse af menneskelige ressourcer samt 
dialogsystemer

• Magt og politik i organisationer, herunder beslutningsprocesser, 
konflikter og forskellige dimensioner af organisatorisk magt og 
interesseudøveIse

• Restrukturering, bedre styring og tuning af processer gennem 
opbygning af kritisk masse, turnaround management, TQM, BSC, LEAN 
og performance management



MODUL 3b: Marketing Management

6 seminardage:
• Marketing Management, f.eks. kundeværdi, segmentering, 

målmarkedsføring, parametermiks og branding.

• Markedsføring overfor forbrugere, f.eks. behov, beslutningsprocesser, 
opinionsledere, psykografi, neuroeconomics og 
markedskommunikation.

• Mediaplanlægning og interaktiv markedsføring, f.eks. sociale medier og 
avanceret webmarkedsføring.



MODUL 3b (fortsat)

• Industriel markedsføring, f.eks. købsprocesser, rationalitet , 
købscenter og distributionskanaler.

• Indsamling af information til planlægning af markedsføring med 
sekundære kilder.  Introduktion til primære kilder.

• Udvikling af nye produkter, f.eks. udviklingsmodeller, kreativitet, 
registrering af kundebehov og prioritering. 

• Konkurrenceteori, f.eks. konkurrentanalyse, marketing warfare og 
prissætning.

• Markedsføringsplanlægning: Struktur for udvikling af 
marketingprogrammer. Marketingrevision. Organisering af 
marketing.



Modul 3C: Strategisk indkøb og Sourcing

6 seminardage
• Hvordan optimerer jeg virksomhedens indkøbsfunktion

• Hvordan leder jeg den 

• Hvordan skal jeg organisere dette

• Hvordan sikrer jeg fortsat udvikling



Modul 4d: Finansiel specialisering

7 seminardage
• Styring af finansielle Institutioner

Kombineret med:
• Compliance
• Projektledelse
• Antihvidvask og terrorfinansiering



MODUL 4

Hovedopgaven
 Faglig profil for HDO – oversigt over pensum og anvendelse af 

uddannelsen til at gøre en forskel i virksomheden/organisationen

 Metoder og værktøjskasse i hovedopgaven



Hvordan kommer I til HD2?

• Forudsætningskurs

• Intensivt forløb, der danner bro mellem 2 forskellige uddannelsesforløb

• Giver adgang til kompetenceprøve til HD 2. DEL



Erhvervsøkonomi 10 + 5 ECTS

Dataanalyse 5 ECTS

Samfundsøkonomi 10 ECTS

Erhvervsøkonomi 5 ECTS

Erhvervsret 5 ECTS

Erhvervsøkonomisk metode 5 ECTS

Valgfag 5 + 5 ECTS

Projekt 10 ECTS

HD 1



Forsikringsakademiets uddannelser

Niveau 3 modul

Niveau 4 modul

5 års brancheerfaring

Erhvervsøkonomi

Samfundsøkonomi

Erhvervsøkonomisk metode

Projektarbejde



Derefter HD 2 
og måske

MBA på Aalborg Universitet





Formål
Det overordnede sigte med uddannelsen er at give de studerende 
• et solidt teoretisk fundament inden for ledelse og økonomi, med 

henblik på at de skal kunne bidrage til 
• Kompetencer til udvikling af egen virksomhed – de skal således være i 

stand til at udvikle virksomheden i forhold til markeder, internationalisering, 
organisation, økonomi, strategi med videre. 

Målgruppen er 
• nuværende eller kommende ledere og mellemledere i private og 

offentlige virksomheder. Uddannelsen skal tage udgangspunkt i et 
relevant forskningsmiljø samtidig med, at uddannelsen skal være

• anvendelsesorienteret og inddrage de studerendes erhvervserfaring.



Tak for opmærksomheden
jeth@business.aau.dk

Jens Thøgersen

Matematikfessor, hvis I vil smugtræne lidt inden start som Brobygger:
https://www.matematikfessor.dk/lessons/index/class:gymnasialt-c-niveau-11

Jeg kan desuden anbefale bogen af Joes Clausen
”Matematik med økonomisk profil”

Vi starter i øvrigt også med et mini-matematik-kursus på selve 
Brobygningsforløbet.
Herudover er der mulighed for at deltage i særskilt kursusforløb over 3 aftener
online på ZOOM.   

Jeg (Jens) glæder mig til at se jer.

https://www.matematikfessor.dk/lessons/index/class:gymnasialt-c-niveau-11
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