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Baggrund og formål med HDKU

• Offentlige og private kontrakter er omdrejningspunktet i en 
markedsøkonomi 

• De offentlige kontraker i mediernes søgelys 

• Samarbejdspartnere og Advisory Board: DE, KL, Danske 
Regioner, SKI, IKA, Dansk Byggeri, Rambøll, KMD, Falck, 
FalckEkdahl og Nørgaard & Piening

• Kompetenceprofil 



HDKU - Indhold

1. Semester 

• a. Marked og regulering med fokus 
på det indre marked og klimamål. 5 
ECTS

• b. Interaktion og samarbejde med 
den offentlige sektor. 5 ECTS

• c. Aftaler med den offentlige 
sektor. 5 ECTS

2. Semester 

• d. Udbudsstrategi i et 
markedsperspektiv. 5 ECTS

• e. Procurement og supply chain
i  markedsperspektiv. 5 ECTS

• f. Værdiskabende kontrakter 
mellem offentlig og privat, 
partnerring, OPS, OPP. 5 ECTS



HDKU - Indhold

3. Semester

• Valgfag omfatter:

• Contract management 

• Strategisk kontrahering

• Rets- & kontraktøkonomi

• Dertil kommer mulighed for at 
vælge fag fra det generelle 
valgfagsudbud på HD 

4. Semester

• Afsluttende projekt, der ikke skal 
være interdisciplinært



. Marked og regulering med fokus 
på det indre marked og klimamål

• Faget introducerer den studerende til juridisk metode og 
forståelse af retskilder på nationalt, EU og internationalt niveau 
og deres indbyrdes forhold. Juridisk metode er indføring i det 
grundlag, hvorpå juridiske svar gives. Gennem juridisk metode vil 
den studerende derfor være i stand til at diskutere, identificere 
og analysere konkrete juridiske løsningsforslag til juridiske 
problemstillinger. Faget centrerer sig om det indre marked og 
klimamål. De studerende vil gennem forelæsninger, cases og 
diskussioner lære at analysere de relevante retsregler på 
konkrete problemstillinger angående det indre marked og 
klimamål



Interaktion og samarbejde med den 
offentlige sektor

• Fagets formål er at skabe dels en teoretisk forståelse af, et 
overblik over og viden om forvaltningsretlige regler, principper 
og grundbegreber, dels færdigheder med hensyn til at anvende 
denne teoretiske indsigt til at kvalificere, analysere, vurdere og 
løse konkrete forvaltningsretlige problemstillinger, især i forhold til 
erhvervslivet og i lyset af den stigende digitalisering i 
forvaltningen.



Aftaler med den offentlige sektor

• Faget har til formål at give den studerende forudsætninger for at 
være fortrolig med de centrale principper for aftalers indgåelse 
og den almene obligationsret som den overordnede ramme for 
de fleste erhvervsretlige problemstillinger af formueretlig karakter. 
Samspillet mellem obligationsrettens almindelige og specielle del 
inddrages ligeledes med udgangspunkt i en række udvalgte 
kontrakttyper



Udbudsstrategi i et 
markedsperspektiv

• På kurset er der fokus på, hvorledes der bedrives egentligt 
strategisk indkøb og flytter sit indkøbsfokus fra at overholde 
udbudsplan og udbudsregler til et reelt strategisk fokus på og 
formål med de enkelte indkøb, herunder fokus på 
markedsstrukturer samt aktiv inddragelse af markedet i 
tilrettelæggelsen af udbudsplan og de enkelte udbud. 

• På kurset veksles mellem egentlig undervisning med fokus på 
teoretisk viden og aktiv studenterinddragelse gennem arbejde 
med cases, workshop og lignende for derigennem at ruste de 
studerende til at anvende den opnåede teoretiske viden i 
praksis.



Procurement og supply chain i et 
markedsperspektiv
• Faget kan opdele i fire hovedområder.

• Faget tager afsæt i en introduktion til indkøb og supply chain management. I 
denne del gives en grundig indføring i indkøbsprocessen, indkøbspolitikker og 
indkøbsprocedurer. Forsyningsledelse og integration i virksomheden samt på 
tværs af forsyningskæden diskuteres også teoretisk og eksemplificeres i praksis.  

• Fagets anden del omfatter en indføring i centrale indkøbsanalyser og 
udarbejdelse af indkøbsstrategi. Leverandørudvælgelse behandles ligeledes i 
denne del.

• Kontraktindgåelse og forhandling er overskriften på fagets tredje hovedområde. 
Her opbygges en teoretisk indsigt i forhandlingens mekanismer, kontraktledelse 
samt indkøbslovgivning og etik. 

• Endelig i fagets sidste og fjerde hovedområde behandles udvikling af 
leverandører og leverandørrelationer. Særligt skabes der grundlag for analyse og 
udvikling af værdiskabelse, tillid, magt og attraktivitet i købervirksomhedens 
relationer med de strategiske vigtige leverandører



Værdiskabende kontrakter

• I kurset er der fokus på, hvorledes der mellem offentlige og private parter - og 
ligeledes mellem private parter - kan skabes merværdi gennem den måde, 
der kontraheres på. Det gøres bl.a. ved at inddrage teorirammen fra 
strategisk kontrahering og partnerring til at vise, hvorledes økonomisk teori kan 
anvendes til at kvalificere indholdet af de kontrakter, herunder vægtningen 
af reaktive og proaktive klausuler 

• I kurset inddrages bl.a. cases med udgangspunkt i Offentlige Private 
Partnerskaber (OPP), Offentlig Privat Innovation (OPI), Private Partnerskaber 
(PP) til at identificere, hvorledes økonomisk teori kan anvendes til at kvalificere 
og forberede eksisterende kontraktparadigmer som eksempelvis K03.

• Kurset vil have stort fokus på inddragelse af cases, således at den studerende 
bliver i stand til både på det abstrakte men også konkrete plan at identificere 
og kunne anvise, hvorledes der kan skabes merværdi gennem den måde, 
hvorpå der kontraheres. 



Efterfølgende kandidatuddannelse

• Ved at supplere med yderligere 20 ECTS point er der mulighed 
for at læse videre på kandidatuddannelsen til cand.merc.jur. 



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 2402 / hdk@cbs.dk
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Tak for opmærksomheden

• Spørgsmål eller kommentarer?

• Vi se frem til at byde jer velkommen på uddannelsen

• Du kan i siden af skærmen stille dit spørgsmål

• Yderlige information kontakt Trine Flyvbjerg: HDK@cbs.dk eller 
Kim Østergaard på koe.law@cbs.dk

• Tilmeldingsfrist den 17. juni 2020 via https://hd.cbs.dk/tilmeld/
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