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Kontraktret og Udbud
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En god handel er, når både køber og sælger er tilfredse.
Sådan går det heldigvis også i de fleste tilfælde. Men der sker
stadig fejl alt for tit – faktisk må op mod hvert 4. udbud gå
om på grund af fejl i udbudsmaterialet.

Både private og offentlige virksomheder har brug
for medarbejdere med de rigtige kompetencer til at
udforme og gennemskue udbud – og til at håndtere
kontrakter i både juridisk og strategisk perspektiv.

Se mere om uddannelsen og valgfag på hd.cbs.dk

Udbudsstrategi i et
markedsperspektiv

Interaktion og samarbejde
med det offentlige

Procurement og supply chain
i et markedsperspektiv

Aftaler med
det offentlige

Værdiskabende kontrakter
mellem offentlig og privat,
partnering, OPS og OPP

Valgfag

Få nye kompetencer,
som du kan bruge direkte i dit job
Kontraktret og Udbud er en videregående uddannelse på bachelorniveau for dig, der arbejder med
indkøb og kontrakter i en privat virksomhed eller
i det offentlige.
På uddannelsen bliver du undervist af både forskere
fra CBS og erfarne brancheeksperter. Det sikrer dig
den optimale kombination af teori og praksis. Og
det sikrer samtidig, at du kan kombinere jura og
økonomi på højt niveau og håndtere værdiskabende
kontrakter i et tæt samarbejde mellem ordregiver
og tilbudsgiver.

Marked og regulering med
fokus på det indre marked
og klimamål

3. Semester

Derfor har CBS udviklet en ny HD-specialisering til
dig, der i forvejen arbejder med udbud og tilbud.
Her får du opdateret viden og de nyeste værktøjer
til at udarbejde kontrakter, der skaber værdi på
bundlinien. Uddannelsen er udviklet i samarbejde
med Dansk Erhverv med input fra IKA, Dansk
Erhverv, Dansk Byggeri, Danske Regioner, KL og
SKI, så du er sikker på at få en uddannelse, der
er guld værd.

Valgfag

Du har også mulighed for at vælge
et eller flere fag ad gangen i stedet
for at tage hele uddannelsen på
de normerede 2 år.

2. Semester
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Afsluttende projekt
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Viden om udbud
og kontrakter er
guld værd

Kim Østergaard,
Professor
Kim Østergaard forsker primært i
strategisk kontrahering. Forskningen
handler om kontraktrelationen som
middel til at opnå vedvarende konkurrencemæssige fordele og i bedste
fald relationsrenter.

Hvorfor skal du vælge
Kontraktret og Udbud?
I en markedsøkonomi er indgåelsen og opfyldelsen
af kontrakter en betingelse for, at markedet fungerer.
I Danmark udgør offentlige indkøb alene 355 mia. kr.,
og dertil kommer kontrakter, som private virksomheder indgår med andre virksomheder eller
forbrugere.
Der er derfor hårdt brug for medarbejdere, der har
forstand på at bruge teorirammen i strategisk kontrahering, supply chain og contract management
m.m. til at håndtere kontrakter, der kan realisere
virksomhedens overordnede strategi. Det kan fx
være i forbindelse med OPP (Offentlige Private
Partnerskaber) eller Partnering.

Christina D. Tvarnø,
Professor
Christina Tvarnø forsker primært
inden for partneraftaler i den
danske byggeindustri og dansk kontraktlovgivning. Christina fokuserer
især på den økonomiske betydning
af partneraftaler, fx når det gælder
strategiske alliancer, relationer mellem partnerne og sociale kontrakter
med samfundet.

Kontraktret og Udbud udvikler
dine kompetencer og færdigheder
inden for områder som:
Kontraktret | Udbudsret | Contract management |
Strategisk kontrahering | Strategisk ledelse | EU-ret
| FN´s klimamål | Rets- og kontraktøkonomi |
Supply chain og Erhvervsforvaltningsret.

På HD-uddannelserne bliver du undervist af erfarne eksperter
fra både det offentlige og det private erhvervsliv. På HD kontraktret
og Udbud kan du bl.a, møde Kim Østergaard og Christina D. Tvarnøe.

Læs mere om professorerne her:
www.cbs.dk/en/staff
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Din uddannelse er
i sikre hænder hos
områdets førende
eksperter

HD-uddannelsen betales af din arbejdsgiver
eller dig selv, men omkostningerne er lave,
fordi CBS ikke er en kommerciel virksomhed.
HD-uddannelsen består af to selvstændige
forløb, der begge er normeret til 2 år:
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OM HD på CBS
HD på CBS er et fleksibelt og erhvervsrettet
uddannelsesunivers, hvor du får ny viden og
mulighed for at udvikle dig, så du hurtigere
kan bevæge dig op ad karrierestigen eller
skifte retning i dit arbejdsliv.

HD1
HD1 er det vigtige fundament, hvor du får solid
forståelse for, hvordan man driver en forretning og agerer i organisationer.
HD2
HD2 er et bredt udvalg af specialiseringer,
hvor du kan fordybe dig i netop den faglighed,
du har brug for.

Adgangskrav:
Uddannelse på min. HD1,
akademi- eller
erhvervsakademiniveau.
Pris:
Fra kr. 5.500,- pr. fag
(ikke momsbelagt)
Tilmelding:
Senest den 17. juni 2020
Bliv bedre til værdiskabende
kontrakter fra dag 1
Tilmelding:
cbs.dk/hdtilmelding
Spørgsmål
om tilmelding:
3815 5702 |
hdtilmelding@cbs.dk

Se mere på cbs.dk/hdk

Studievejleder:
hdstudievejledning
@cbs.dk

HD CBS
Dalgas Have 15
2000 Frederiksberg
T: 3815 3815
hd.cbs@cbs.dk
Spørgsmål om tilmelding?
T: 3815 5702 | hdtilmelding@cbs.dk

