Kompetenceprofil
1. Formål
HA i erhvervsøkonomi og projektledelse er en 3-årig forskningsbaseret bacheloruddannelse, der
uddanner bachelorer med indgående viden om projekter, projektledelse, projekters økonomiske
styring og betydningen af den virksomhedsmæssige, organisatoriske og samfundsmæssige kontekst,
som projekter indgår i. Uddannelsen giver de studerende en grundlæggende erhvervsøkonomisk
kvalificering og lægger samtidig stor vægt på, at de studerende udvikler særskilte færdigheder og
kompetencer, der gør dem i stand til at håndtere de mange udfordringer, der knytter sig til styring
og ledelse af komplekse projekter i erhvervsmæssige sammenhænge.
2. Erhvervsprofil
En bachelor i HA i projektledelse opnår viden, færdigheder og kompetencer, der retter sig mod
rollen som projektmedarbejder og projektleder i både private virksomheder og offentlige
organisationer, hvilket ofte er det første skridt i en erhvervsmæssig karriere.
3. Viden, færdigheder og kompetencer
Efter endt uddannelse har bacheloren opnået viden, færdigheder og kompetencer, der kan
opsummeres i følgende hovedpunkter:
Viden:
-

Viden om og refleksion over grundlæggende erhvervsøkonomiske teorier og metoder

-

Forståelse af grundlæggende projektledelsesredskaber, herunder it-redskaber, og deres
anvendelsesmuligheder i praksis

-

Teorier om og metoder til ledelse og organisering af projekter

-

Teorier om og metoder til styring af projekters økonomi i praksis

-

Teoretisk baseret forståelse af og refleksion over relationen mellem projekt og virksomhed

-

Teoretisk baseret forståelse af og refleksion over projekters virksomhedsmæssige, organisatoriske,
samfundsmæssige, herunder internationale, kontekst

-

- Viden om og teoretisk refleksion over netværksrelationer og social kapital i en
projektsammenhæng

Færdigheder der gør bacheloren i stand til at:
-

udvikle, styre og lede forskellige typer projekter, herunder komplekse projekter der går på
tværs af organisatoriske, kulturelle og/eller nationale grænser

-

at styre projekters økonomi

-

anvende grundlæggende erhvervsøkonomiske modeller og værktøjer

-

lede projektets processer og menneskelige ressourcer

-

kommunikere på et højt niveaus både skriftligt og mundtlig

-

anvende kvalitative og kvantitative metoder i relation til erhvervsøkonomiske og
projektledelsesrelaterede problemstillinger

-

vurdere og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller i relation til projektledelse

Kompetence til:
-

at analysere projektets omverden

-

at analysere projektets økonomiske, virksomhedsmæssige, organisatoriske og
samfundsmæssige betingelser, herunder foretage risikoanalyser

-

at gennemføre analyser ved hjælp af både kvalitative og kvantitative metoder

-

at anvende, og reflektere over anvendelsen af konkrete projektledelsesværktøjer i komplekse
organisatoriske sammenhænge

-

Samarbejde i projekter, der går på tværs af fagdiscipliner

-

Selvstændigt at identificere problemstillinger og udarbejde adækvate analyser

