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HD2 FINANSIERING

HD F 
Studiekoordinator Ken L. Bechmann,  professor i finansiering, CBS
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FØRST ROS TIL JER!
• Godt at se, at I forstår at man bør lære hele livet…

HD er en rigtig god mulighed for dette:
• Giver ny viden og kompetencer
• Holder hjernen skarp
• Sender et vigtigt signal til omverden om jeres evner og vilje!
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OG SÅ LIDT ”SELVFEDT” OM HD F
• Vel en spydspids blandt HD2-studierne
• Veldrevet/velevalueret
• Mange fine CV’er i den finansielle sektor rummer en HD F
• Rødder tilbage til 1922
• Forankret på Institut for Finansiering med et godt omdømme
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FAGLIGE KRAV PÅ HD F
• Forskningsbaseret undervisning / uddannelse
• Stor fokus på kvalitet ved valg af undervisere og ved 

udarbejdelsen af pensum og undervisningsplaner. 
• De studerende på HD F yder en stor egen indsats.
• De anser arbejdspresset for at være stort men rimeligt.
• De er meget stolte over resultatet, når de er færdige – og med 

god grund!
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HVEM HAR GLÆDE AF EN HD F?
• Ansatte i finanssektoren:

• pengeinstitutter, forsikringsselskaber, børsmæglere, kapitalfonde, 
ejendomsmæglere, virksomhedsrådgivere, og mange andre finansielle 
virksomheder

• Medarbejdere i virksomheders finansafdeling eller 
økonomiafdeling

• Ingeniører, jurister og andre med anden uddannelse, der ønsker 
eller behov for at vide mere om finansiering

• Mange andre: karriereskift, opstart egen virksomhed, investorer, 
business angels, osv. osv.
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STRUKTUR FOR HD F
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3. SEMESTER – PROGRESSIONSVALGFAG
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Investering

• Avanceret Fixed Income og 
Derivatives

• Avanceret porteføljeteori 

Finansielle markeder

• Boligøkonomi og – finansiering

• Behavioural Finance

Corporate Finance

• Mergers & Acquisitions and Valuation

• Private Equity

Fag rettet imod den finansielle sektor

• Kreditret og Kreditvurdering

• Ledelse af finansiel virksomhed

• Risikostyring i finansielle 
virksomheder

• Compliance i den finansielle sektor
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FLEKSIBLE STUDIEMULIGHEDER 

Uddannelsens fleksibilitet

• Læs uddannelsen som samlet forløb

• Læs uddannelsen som enkeltfag

Undervisningsmuligheder

• Undervisning på hverdagsaftener (+ enkelte lørdage)

Uddannelsens varighed

• Kan læses på 2 år (Nomeret tid)

• Kan læses på 3 år

• Kan læses på 4 år

• Sammensæt selv forløbet

Arbejdsformer

• Selvstændigt arbejde

• Gruppearbejde

• Blended Learning f.eks. Video (på udvalgte fag)

• Læsning, forberedelse
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FORSKELLE TIL HD FINANSIEL RÅDGIVNING
Fagligt indhold:

• Forskellene ligger særlig på 2. semester

• Fagene ”Finansielle virksomheders produkter og services” og ”Personbeskatning og retlig regulering ” på HD FR.

• Fagene ”Corporate Finance” og ”Derivatives and Risk Management” på HD F. 

• Kan få næsten samme faglige indhold gennem valgfag.

Målgrupper:

• HD F er specielt bredt rettet mod finansieringsopgaver ”inde i” virksomhederne.

• HD FR retter sig mod rådgivning af privatkunder og virksomhedsejere.
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FACTS OM HD 2 FINANSIERING

• Undervisningssprog: Dansk

• Pris: 16.500 kr. pr. semester

• Tilmeldingsfrist: 17. juni 2020

• Semesterstart: Uge 35 
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INFORMATION, TILMELDING OG KONTAKT

• Læs mere: www.cbs.dk/hd

• Tilmelding: www.cbs.dk/hdtilmelding

• Spørgsmål om tilmelding: 3815 5702 / hdtilmelding@cbs.dk

• Studievejledning: hdstudievejledning@cbs.dk

• Studieadministrationen: 3815 3610 / hdf@cbs.dk
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TAK FOR JERES OPMÆRKSOMHED.
SPØRGSMÅL?

DU KAN I SIDEN AF SKÆRMEN STILLE DIT SPØRGSMÅL

BEMÆRK, DER ER EN FANE FOR DINE SPØRGSMÅL (SOM KUN DU KAN SE) 
OG EN FANE FOR UDVALGTE SPØRGSMÅL (SOM ALLE KAN SE)
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