
Ved din chef, at du har et mål?

InformatIonsmøder 21. oktober – 30. oktober 2013

Forbered allerede nu din chef på dit ønske om uddannelsesvalg. 
HD afholder informationsmøder i efteråret.

Læs mere her: www.cbs.dk/hd

www.cbs.dk/hd


Det er en stor beslutning at vælge den rette efteruddannelse og en vigtig investering i ens fremtidige karriere. 

Du kan på vores informationsmøder blive orienteret om HD-studierne og deres faglige indhold. Derudover kan 

du møde både under visere, HD-studerende og sekretariatsmedarbejdere, som du kan stille spørgsmål om 

optagelse, studiemiljø, faglighed eller andet, som du gerne vil høre mere om. 

Vær opmærksom på, at tilmeldingsfristen for det samlede forløb for HD 1. del og HD 2. del er den 1.juli 2014. 

Du har dermed god tid til at overveje, hvilket HD-studium der matcher dit kompetenceudviklingsbehov og 

forberede din chef på dit ønske om efteruddannelse. I efteråret 2013 har du stadigvæk mulighed for at 

tilmelde dig nogle enkeltfag. Læs mere på www.cbs.dk/hd under Enkeltfag.

Vi glæder os til at fortælle dig mere om HD på vores informationsmøder.

De bedste hilsner
HD på CBS

Læs mere her: www.cbs.dk/hd

21. oktober  HD 1. del                                               Kl. 17-19

21. oktober  HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse          Kl. 17-19

22. oktober  HD 2. del Finansiering                                          Kl. 17-19

22. oktober  HD 2. del Organisation og Ledelse                       Kl. 17-19

23. oktober  HD 2. del Regnskab og Økonomistyring              Kl. 17-19

24. oktober  HD 2. del International Business                           Kl. 17-19

29. oktober  HD 2. del Supply Chain Management                     Kl. 17-19

29. oktober  HD 2. del Finansiel Rådgivning                          Kl. 17-19

30. oktober  HD 2. del Marketing Management                     Kl. 17-19

Følg os her:
www.facebook.com/HDCopenhagenBusinessSchool
www.twitter.com/HDCBS 
Linked In gruppe HD på CBS

Tilmelding til arrangementerne via www.cbs.dk/hd

Datoer:  

Overvejer du at læse HD? 
- Så kom til informationsmøder om HD i efteråret 2013

www.cbs.dk/hd
https://www.conferencemanager.dk/info-hd1-e13/tilmelding.html
https://www.conferencemanager.dk/info-oep-e13/tilmelding.html
http://www.conferencemanager.dk/info-f-e13/tilmelding.htm.html
https://www.conferencemanager.dk/info-o-e13/tilmelding.html
https://www.conferencemanager.dk/info-r-e13/tilmelding.html
https://www.conferencemanager.dk/info-ib-e13/tilmelding.html
https://www.conferencemanager.dk/info-scm-e13/tilmelding.html
https://www.conferencemanager.dk/info-fr-e13/tilmelding.html
https://www.conferencemanager.dk/info-mm-e13/tilmelding.html
www.cbs.dk/hd
https://www.facebook.com/HDCopenhagenBusinessSchool
http://www.linkedin.com/groups/HD-p�-CBS-3869023
https://twitter.com/HDCBS



