Entreprenørskab Profil pa HA almen erhvervsøkonomi
Fra 2013 udbyder CBS entreprenørskab som en særlig profil på HA almen erhvervsøkonomi.
Entreprenørskab er for dig, der er interesseret i og gerne vil have mere viden om at udvikle virksomheder
ud fra en grundig økonomisk forståelse. På profilen entreprenørskab lærer du om at etablere, arbejde med
og vurdere nye virksomheder, samtidig med at du også lærer at identificere forretningsmuligheder og at
udvikle nye produkter og serviceydelser hos eksisterende virksomheder.

Styring af en virksomhed i udvikling
Gennem centrale fag som finansiering, organisation, regnskab og afsætningsøkonomi får du en grundig
indføring i virksomhedens økonomi. Samtidig får du en god forståelse for, hvordan de enkelte områder
påvirker hinanden. Det giver dig grundlag for at forstå og identificere virksomhedens muligheder for
udvikling. Det kan fx handle om, hvad det betyder, at det finansielle grundlag er på plads, når man etablerer
en ny virksomhed eller nyt produkt. Det kan også handle om, hvordan du selv kommer godt fra start med
nye aktiviteter, eller hvordan du kan rådgive om eller finansiere andres aktiviteter. Endelig handler det også
om, hvordan man kan lede og udvikle medarbejdere i en nyetableret virksomhed eller planlægge
markedsføringen af helt nye produkter.
For enhver virksomhed i udvikling – ny som gammel - er det centralt at have en holdbar forretningsplan,
fordi det er en forudsætning for succesrigt iværksætteri. På profilen lærer du at formulere og håndtere
virksomhedens forskellige interne og eksterne forretningsmuligheder og udfordringer. Du lærer også at
inddrage relevante økonomiske, juridiske og samfundsmæssige forhold på de markeder, virksomheden
beskæftiger sig med.
Samtidig med at du udvikler en teoretisk forståelse for økonomi og virksomhedsudvikling, kommer du også
til at arbejde med entreprenørskab og innovation i praksis. Der vil være samarbejde med og inddragelse af
eksempler fra nye innovative virksomheder. Her vil der være særligt fokus på små og mellemstore
virksomheder i det danske erhvervsliv.
Forskelligt fra HA giver profilen på entreprenørskab på HA dig mere teoretisk ballast i forhold til at arbejde
med etablering af virksomheder både i forhold til egen virksomhed såvel som rådgivning af små og
mellemstore virksomheder.

