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Lasse, afdelingschef ved 
NCG Finans afdeling i Hamburg

”Styring og ledelse har givet mig en solid viden 
omkring, hvilke både hårde og bløde fagområder, 
man som leder i en lille-mellemstor virksomhed skal 
besidde. Derudover har uddannelsen givet mig et 
indblik i de opgaver, en moderne leder skal kunne 
varetage.”

Mette, dimittend

”Det fede ved at læse Styring og ledelse er den 
blanding, der er af bløde og hårde fag. Der er 
styringsdelen som er relativt hård, med fag som 
økonomistyring og produktionsstyring. Og så er der 
ledelsesdelen med fokus på ledelse og forandrings-
ledelse.”

Studiested
SDU Kolding

Studiestart
1. september

1. februar

Ansøgningsfrist
1. marts (studiestart 1. september)

15. oktober (studiestart 1. februar)

Få mere at vide

Studieservice:
Stine Poulsen Larsen

Email: Studieservice-ko-sam@sdu.dk 

Faglige vejledere: 
Sofi e Jespersen og 

Christina Højlund Volf-Petersen

E-mail: Vejledercm-ha@post.sdu.dk

Se mere på:
sdu.dk/Candmerc/SL 

Kandidatuddannelsen
Cand.merc. 
Styring og ledelse

Kandidatuddannelse
Samfundsvidenskab
sdu.dk/samka
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facebook.com/
SyddanskUniversitetKolding/

@samfundsvidenskab_sdu
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Kvalifikationer
Som færdiguddannet cand.merc. Styring og ledelse 
kan du se frem til at kvalificere dig til styring og 
ledelsesopgaver i eksempelvis industri- og service-
virksomheder. Du vil få job som supply chain coor-
dinator, logistic coordinatior, projektleder, foran-
dringsagent eller konsulent.

Kort beskrivelse af fag
Videnskabelige undersøgelsesprocesser rummer 
hele forståelsesprocessen for tilrettelæggelse og 
gennemførelse af videnskabelige undersøgelser. 

Økonomistyring og internt regnskab fokuserer på 
økonomisk styring på både strategiske, taktiske og 
operative niveauer.

Supply Chain Management fokuserer på samar- 
bejdsformer, forretningsprocesser – og strategier på 
tværs af virksomheder i et forsyningsnetværk. 

I faget ledelse får du indsigt i ledelsesteorier samt 
lederens evne til at udnytte de brede kvalifikationer, 
medarbejderne besidder. 

Produktionsstyring giver en anvendelsesorienteret 
indsigt i produktionsstyring som kilde til konkur-
rencekraft.

Organisation giver dig indsigt i, hvordan du diag-
nosticerer og løser organisatoriske problemstil- 
linger på flere niveauer. 

Virksomhedsprojekt giver dig mulighed for at arbej-
de med et projekt, hvor du behandler konkrete prob-
lemstillinger i samarbejde med en virksomhed. 

Strategi har fokus på tre niveauer: 

 → Det indholdsmæssige

 → Processen med at udvikle strategien

 → Konteksten, hvori strategien skal virke 

Forandringsledelse giver dig indblik i ledelse af pro-
cesser i forbindelse med implementering af foran-
dringer i virksomhedens strategi, kultur og rutine.

Uddannelsens profil
Uddannelsen fokuserer på to hovedpunkter:

Det styringsmæssige, som giver dig viden om 
operationelle redskaber til løsning af problemstil- 
linger indenfor supply chain management samt 
produktions- og økonomistyring. 

Du fokuserer bl.a. på virksomhedens rolle og funk-
tion i globale forsyningskæder, samt de  
grundlæggende produktions – og økonomisystemer 
og filosofier. 

Det ledelsesmæssige, som giver dig indblik i 
løsninger af problemstillinger indenfor ledelse, 
organisation og strategi. Du vil også fokusere på 
organisationsformer, kulturer og udvikling af men-
neskelige ressourcer og kompetencer. 

Cand.merc. i Styring og ledelse giver dig gode 
muligheder for at afprøve din teori i praksis ved 
hjælp af et studieophold i en virksomhed eller at få 
en international vinkel på din uddannelse i form af  
et udlandsophold på dit 3. semester. 

Karrieremuligheder  
Som Cand.merc. i Styring og ledelse kan du: 

 → Analysere og gennemføre udviklingsorienterede 
opgaver inden for økonomistyring og supply  
chains i forhold til virksomhedens strategiske  
udvikling.

 → Varetage ledelsesmæssige og strategiske op-
gaver, der sikrer forståelse og løsning af prob-
lemstillinger, der vedrører markedsvilkår og 
udvikling.

 → Agere i krydsfeltet mellem flere fagligheder,  
og bidrage til optimering og udvikling af virk-
somheden. 

For dig, der vil forbinde virksomhedens  
operationelle processer og strategiske 
udvikling.

Adgangskrav 
Du har direkte adgang til uddannelsen med en HA 
fra SDU. 

Du har krav på optagelse, hvis du søger ind på cand.
merc. på SDU inden for tre år efter færdiggjort ba-
chelor. 

Beregningen af de tre år starter ved førstkommende 
sommeroptag efter du har færdiggjort din bachelor.

Du har indirekte adgang til uddannelsen med en 
bachelor der indeholder mindst 75 ECTS inden for 
erhvervsøkonomi (kan evt. opfyldes ved valgfag). 
Derudover er der krav om specifikke fagområder. Dis-
se kan suppleres op efter nærmere regler. 

Der kan suppleres efter optagelse med max et fag-
område, dog skal fagområderne mikroøkonomi og 
finansiering være bestået inden studiestart. 

Læs mere om studiet, adgangskrav samt supplering 
her: sdu.dk/Candmerc/SL 

4. semester
Kandidatspeciale 

30 ECTS

3. semester

Udlandsophold eller:

Organisation
5 ECTS

Forandrings- 
ledelse
5 ECTS

Virksomhedsprojekt  
eller valgfag

10 ECTS

Valgfag
10 ECTS

2. semester
Ledelse
5 ECTS

Produktions-
styring
5 ECTS

Virksomhedsprojekt 
eller valgfag

10 ECTS

Strategi
10 ECTS

1. semester
Økonomistyring og  

intern regnskab
10 ECTS

Supply Chain Management
10 ECTS

Videnskabelige  
undersøgelsesprocesser

10 ECTS

Uddannelsens opbygning med opstart 1. september.

Studerende, der starter 1. februar, skal følge de samme fag, men i en lidt anden rækkefølge. 

Adgangsbegrænsning
Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.  

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er 
pladser, anvendes et pointsystem til udvælgelse af 
ansøgere uden retskrav. Ansøgere rangeres her- 
efter på baggrund af deres score.

 
Sprogkrav 
Søger du ind på baggrund af en dansk uddannelse, 
hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke 
dokumentere dine sprogkundskaber yderligere. 

Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende 
eksamen (også danske statsborgere) skal have 
bestået dansk A, studieprøven i dansk som an-
detsprog eller kunne dokumentere tilsvarende 
danskkundskaber. 

Nordiske ansøgere skal dokumentere norsk/
svensk/finsk/islandsk på et niveau svarende til 
Dansk A. 

Kandidatuddannelsen  
Cand.merc. 
Styring og ledelse

Samfundsvidenskab, SDU
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