PROGRAM FOR BACHELOR ÅBENT HUS PÅ CBS ONSDAG 20. APRIL 2022, 10:45-16:00

Hvad kan du opleve til
Bachelor Åbent Hus?
Generelle oplæg
(Læs mere i dette program)

1 Mød de studerende

Du kan opleve oplæg om emner, der er relevante for alle eller
mange uddannelser:
• Lær om CBS som uddannelsessted
• Få overblik over alle uddannelserne
• Bliv klogere på hvordan en studerende arbejder med fagene og studiet i hverdagen
• Hør om hvordan det egentlig er at studere på engelsk

Du kan tale med studerende fra alle bacheloruddannelserne.
Bare fyr løs med dine spørgsmål om uddannelsen og hverdagen
som studerende.

2 Mød studenterorganisationerne
Du kan møde aktive studerende fra studenterforeninger, der
dækker alt fra erhvervsøkonomi og politik til sport og fest. Lær
om alt det andet, studielivet på CBS også har at tilbyde.

3 Spørgsmål om alt muligt andet

Uddannelsesintroduktioner
(Læs mere i dette program)

Tal med en medarbejder om at tage på udveksling til et universitet i udlandet under studierne. Hør om mulighederne for hjælp
og støtte til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Spørg om mulighederne for studerende med interesse for
at starte egen virksomhed. Du finder også en bod, hvor du kan
spørge til alt det, der ikke er dækket af det øvrige program.

For hver bacheloruddannelse kan du opleve en studievejleder
fortælle om uddannelsens indhold, opbygning, arbejdsformer, jobsigte og studiemiljø.

4 Spørgsmål om ansøgning og optagelse
Vores medarbejdere fra bacheloroptagelsen står klar til at hjælpe
dig med dine spørgsmål om kvote 2, frister, standby, motiveret
ansøgning og alle de andre regler og procedurer.
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GENERELLE OPLÆG
på dansk / in Danish

11.00-11.40
Introduktion til CBS

11.55-12.35

12.50-13.30

13.50-14.30

s.01 og 2.02

Overblik over alle CBS’ bacheloruddannelser

s.01

s.05

Optagelse på CBS i 2023
Særligt om kvote 2

2.01

s.01

Arbejds- og undervisningsformer på universitetet

2.02

2.02

Godt at vide om at læse en uddannelse på engelsk

s.05

2.01

Photo: Bjarke MacCarthy

14.50-15.30
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UDDANNELSESINTRODUKTIONER
på dansk / in Danish

11.00-11.40

11.55-12.35

12.50-13.30

HA almen erhvervsøkonomi

2.01

HA i projektledelse

s.05

HA i europæisk business

2.02

13.50-14.30

14.50-15.30
s.16

HA i markeds- og kulturanalyse

2.02

HA(jur.)
– Erhvervsøkonomi og erhvervsjura

s.05

HA(psyk.)
– Erhvervsøkonomi og psykologi

s.01

HA(fil.)
– Erhvervsøkonomi og filosofi

s.08

HA(it.)
– Erhvervsøkonomi og informationsteknologi

s.07

HA(mat.)
– Erhvervsøkonomi og matematik

s.12

HA(kom.)
– Erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation

s.01

PROGRAMME INTRODUCTIONS
in English / på engelsk

11:00-11:40

11:55-12:35

12:50-13:30

BSc in International Business
BSc in Business Administration
and Service Management

s.10
s.03
s.07

BSc in Business Administration and Sociology
BSc in Business Administration
and Digital Management

s.08
s.16

BSc in Business, Language and Culture
International Business in Asia

14:50-15:30
2.01

BSc in International Shipping and Trade
BSc in International Business and Politics

13:50-14:30

s.12
s.03

