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FAKTABOKS

Navn: HD 2. del i Supply Chain Manage-
ment, CBS 

Type: HD 2. del

Uddannelsens varighed: 2 år 
(4. semestre) 

Økonomi: pr. semester kr. 15.900. 
I alt: kr. 63.600.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om uddannelsen 
kan du finde svar på www.cbs.dk/efter-
uddannelse/hd-uddannelse/hd-2del-
oekonomistyring

HD 2. DEL  
I SUPPLY CHAIN  
MANAGEMENT PÅ 
COPENHAGEN BUSINESS 
SCHOOL

AF LEKTOR OG PH. D KIM SUNDTOFT HALD,  
COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 

H D-SCM uddannelsen på Copenha- 
  gen Business School (CBS) er  
  den ældste HD-uddannelse in-

denfor supply chain management, ind-
køb og logistik i Danmark. Igennem mere 
end 30 år har CBS uddannet i alt ca. 1000 
erhvervsaktive studerende indenfor om-
råderne indkøb, logistik og SCM. Det er 
ovenpå denne erfaring, at nutidens fleksible 
HD-SCM uddannelse på CBS er udviklet. 
HD-SCM uddannelsen på CBS står ikke 
stille. Uddannelsen udvikles løbende gen-
nem tæt dialog med vores studerende og 
netværk i erhvervslivet. HD-SCM på CBS 
er i fremgang, og gennem de seneste tre år 
er optaget vokset med mere end 70%. 

Uddannelsen henvender sig til ledere, 
medarbejdere og specialister indenfor 
strategisk indkøb, procesoptimering og 
logistik/shipping. De studerende har en 
bred baggrund. Udover den traditionelle 
målgruppe indenfor produktion, logistik/
transport og detailhandel, henvender 
HD-SCM sig til studerende, der arbejder 
i servicevirksomheder. Det, der binder 
HD-SCM studerende på CBS sammen, er 
ønsket om at få viden og kompetencer om 
de nyeste teorier indenfor SCM. Fokus er 
både på det strategiske niveau, men også 
på hvordan beslutninger konkret træffes, 
samt på hvordan nye forbedrede processer 
designes og implementeres internt og på 
tværs af virksomheder.

Lærerkræfterne på HD-SCM er dels interne 
CBS professorer og eksperter med industri-
baggrund og dels eksterne lærekræfter fra 
erhvervslivet. Herudover samarbejder CBS 
med europæiske og amerikanske universi-
teter omkring udveksling af forelæsninger 
og udvikling af undervisningsmaterialer. 

Studiets opbygning og struktur 
HD-SCM på CBS er opbygget som et inte-
greret fleksibelt forløb over 2 år. På første 
studieår indgår der tre obligatoriske fag og et 
valgfrit Business Project. På andet studieår 
sammensætter vores studerende selv det 
specialiserende forløb (se figur 1). 

Første studieår: Procesdesign, 
strategi og økonomisk analyse
Studiet indledes med faget Operations- og 
Supply Chain Management. Her opnås vig-
tige kompetencer i at analysere og optimere 
processer. I faget gennemgås ledelsesværk-
tøjer og teorier, der sætter den studerende 
i stand til at designe, planlægge, styre og 
udvikle virksomhedens forretningsproces-
ser internt og i globale netværk. 

Andet semester på HD-SCM på CBS 
indledes med faget Strategic Supply Chain 
Management. Her fokuseres på koblingen 
mellem virksomhedens strategi og proces-
ser. Faget stiller spørgsmål og søger svar 
på en række udfordrende dilemmaer og 
aktuelle spørgsmål, herunder blandt andet: 

Hvordan kan virksomhedens værdikæde 
konkret blive et strategisk aktiv? Hvornår 
bør virksomheden outsource? Hvordan kan 
virksomheden arbejde med at reducere sup-
ply chain risici? 

Undervisningen gennemføres som en 
række integrerede workshops. 

Faget Økonomistyring søger svar på: 
Hvordan supply chain totalomkostninger 
kan måles? Hvordan beslutninger omkring 
placering af opgaver i forsyningskæden 
kan baseres på omkostningsberegninger? 
Hvordan kædens processer kan styres og 
performance måles gennem anvendelse af 
ikke finansielle nøgletal? 

Første studieår afsluttes med et Busi-
ness Project. Tilgangen i Business Project 
er konsulentorienteret. Vores studerende 
skal gennem projektarbejde skabe konkrete 
resultater i praksis ved anvendelse af studi-
ets teorier og modeller. Business Project er 
et krævende og intensivt forløb, der gen-
nemføres individuelt eller i grupper på 2-4 
studerende. Forløbet stiller store krav til 
vores studerendes evne til at arbejde målret-
tet med indsamling og analyse af data fra 
virksomhederne.

Andet studieår: Det 
specialiserede forløb 
Andet studieår består af valgfag og et af-
gangsprojekt. HD-området på CBS udbyder 
et fælles valgfagskatalog, og studerende på 
HD-SCM kan vælge mellem 25 valgfag. Af 
særlig relevans for HD-SCM kan der opnås 
specialisering indenfor strategisk indkøb/
sourcing, procesudvikling eller interna-
tional logistik/shipping. Hver af speciali-
seringerne trækker på undervisere, der er 
eksperter indenfor området. /

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

Operations og Supply 
Chain Management

15 ECTS

Strategic
Supply Chain Management

5 ECTS

Valgfag

Vælg mellem 25 valgfag.

Specialiseringer indenfor:
Strategisk indkøb/sourcing
Procesudvikling
International
Logistik/shipping

15 ECTS

Afgangsprojekt

15 ECTS

Økonomistyring

5 ECTS

Business Project

5 ECTS
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Figur 1.  Kilde: Copenhagen Business School.


