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Copenhagen Business School udbyder nu en ny
og dugfrisk version af HD 2. dels studiet i SCM.
Studiet er målrettet ansatte i virksomheder, der
ønsker at øge deres kompetencer inden for Sup-
ply Chain Management. Studiet er redesignet 
med henblik på at matche danske virksomheders 
behov i 2020’ erne. Studiet udbydes på engelsk.

Fra september i år tilbyder HD i Supply Chain Management (Graduate
Diploma) en ny struktur med en vifte af nye fag tilpasset virksomheder-
nes behov i 2020 og fremover. Bag disse ændringer ligger en omfat-
tende analyse af det danske arbejdsmarked inden for Supply Chain
Management. Undersøgelsen er baseret på en storstilet spørgeskema-
undersøgelse, der har involveret studerende og arbejdsgivere, relateret
til ledelse af forsyningskæden, samt adskillige interviews med eksper-
ter fra praksis.

Ledere af forsyningskæder er i dag specialister inden for et SCM
funktionsområde samtidig med, at de er generalister i stand til at
forbinde strategi, processer, data og performance. Den nye struktur
tager højde for både det specielle og det generelle i Supply Chain
Management, og uddannelsen er designet, så den afspejler den tid, vi
lever i. Det vil for eksempel sige, at den inkluderer emner som cirkulær
økonomi, digitalisering af forsyningskæder og værktøjer til dataanalyse.
Programmet klæder de studerende på, så de færdige kandidater er
udstyret til at udnytte de muligheder og klare de udfordringer, som de
vil møde på fremtidens SCM arbejdsmarked.

Første semester
Det første semester består af tre obligatoriske fag. Global Supply
Chain Strategy tilbyder teorier, begreber og værktøjer, der hjælper
med at forstå, forklare og løse problemer i forbindelse med styring af
den stigende kompleksitet i globale forsyningskæder. Kompleksiteten i
globale kæder er en af de største udfordringer, som virksomheder står
overfor i en globaliseret verden. Styring af produkter og tjenester

skal tage øgede politiske, miljømæssige, økonomiske, sociale og 
teknologiske usikkerheder i betragtning i takt med, at internatio-

naliseringsindsatsen intensiveres. Et strategisk perspektiv på 
den grænseoverskridende styring hjælper virksomheder med 

at håndtere usikkerhederne og dermed øge deres konkur-
renceevne.

Operations & Logistics Planning giver deltagerne en 
række værktøjer, der sætter dem i stand til at planlæg-

ge aktiviteter, der er nødvendige for at nå de strategiske 
mål i relation til drifts- og logistikstyring. Styringen af 

driften dækker blandt andet ordreafgivelse, udbuds- og efter-
spørgselsplanlægning, salgs- og driftsplanlægning, processty-

ring og lean management. Logistikstyringen dækker planlægning 
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og beslutningstagning i forbindelse med transport og lager, design af 
distributionsnetværk og desuden tredjepartslogistik. 

Faget Circular Economy giver deltagerne et overblik over den aktu-
elle udvikling på området bæredygtighed. Her diskuteres hvilke mulig-
heder, der opstår i forbindelse med ”closing the loop” i forsyningskæder. 
Deltagerne får viden om relevante forretningsmodeller, forskellige logi-
stik- og indkøbsmetoder samt værktøjer, der letter implementeringen af 
cirkularitet. De studerende bliver endvidere i stand til at vurdere deres 
egen organisation og identificere forretningsmuligheder, som anvendel-
sen af cirkulær økonomitankegang kan skabe.

Andet semester
På andet semester arbejder de studerende med et Business Project, 
hvor de løser konkrete, afgrænsede problemstillinger ved hjælp af stu-
diets faglige redskaber. Semestret består derudover af to obligatoriske 
kurser. Negotiation & Relationship Management vedrører udvik-
ling og styring af strategiske forretningsrelationer. Det vises, hvordan 
tilgangen til forhandling afspejles af de specifikke relationer. Kursets 
indhold er motiveret af, at en stigende andel af værdiskabelsen finder 
sted i relationen mellem kunde og leverandør i et forsyningsnetværk. 
Kurset giver en grundlæggende forståelse af, hvordan forsyningskæ-
der og netværk analyseres. Et centralt aspekt af kurset er at give en 
solid indsigt i de faktorer, der påvirker strategiske forretningsrelationer i 
positiv retning.

The Digital Supply Chain giver de studerende et solidt indblik i, 
hvordan man inddrager moderne informations- og kommunikationstek-
nologier i SCM’s nøgleprocesser. Der lægges vægt på implikationerne 
af nye digitale og disruptive teknologier, der kræver nytænkning af 
forsyningskæderne og aktørernes roller inden for nye forsyningsnetværk 
og -økosystemer. Kurset tilbyder viden og færdigheder til at identificere, 
analysere og designe nøglekomponenter i forretningsmodeller baseret 
på digitale teknologier.

Tredje og fjerde semester
På tredje semester kan studerende vælge fag fra en lang liste af valg-
fag, så deres særlige faglige interesser tilgodeses. Typisk består dette 
semester også af tre fag. Mindst ét af de nedennævnte to fag skal væl-
ges, og begge fag kan vælges, hvis den studerende ønsker det. Ledelse 
og risikostyring er et par andre eksempler fra listen.

International Sourcing & Strategic Procurement giver en teoretisk 
forståelse af roller og processer ved indkøb, hvor det diskuteres, hvor-
dan indkøb skaber værdi, og hvordan indkøb kan relateres til strategi. 
Faget fokuserer også på, hvordan indkøbsprocesser er organiseret, 
hvilke nøglekompetencer, der er nødvendige, og hvordan indkøbspræ-
stationer vurderes. Desuden vil der blive arbejdet med internationale 
indkøbsstrategier. Category management og strategisk sourcing introdu-
ceres som koncepter.

Business Intelligence & Data Analytics handler om big data-ana-
lyse, predictive approaches og maskinlæring. Gennem en række øvelser 
udvikler den studerende kompetencer til at finde løsninger på relevante 
problemstillinger, som kan løses ved hjælp af nye teknologier. Konse-
kvenserne af de nye teknologier diskuteres grundigt. Eksempler på op-

gaver, der kan løses ved hjælp af teknologierne, er: Efterspørgselsprog-
nose, aggregate planning, lagerstyring og forsyningskædekoordinering. 
Både Microsoft Excel og avancerede analytiske værktøjer anvendes.

I det fjerde semester udarbejdes Final Project, det vi tidligere kaldte 
hovedopgaven. I projektet arbejder den studerende typisk med at finde 
løsningen på en praktisk SCM-problemstilling i egen virksomhed ved 
hjælp af studiets analytiske værktøjer, d.v.s. begreber, teorier og model-
ler.

Yderligere oplysninger
Copenhagen Business School’s HD i Supply Chain Management (SCM) 
udstyrer den studerende med kompetencer til at orkestrere værdiska-
belse på tværs af hele forsyningskæden. Der arbejdes med både kvali-
tative og kvantitative værktøjer til at udvikle ekspertise inden for supply 
chain management. Uddannelsen giver den studerende ”the big picture” 
og dækker emner på tværs af funktioner.

Målgruppen for HD (Graduate Diploma) i Supply Chain Management 
er primært ansatte fra funktionelle områder som drift, indkøb, logistik 
eller salg, der ønsker at tilegne sig ny viden og forbedre deres karriere-
muligheder. Studiet er relevant for medarbejderne fra både produkti-
onsvirksomheder og servicevirksomheder. Lektionerne finder sted uden 
for almindelig arbejdstid på Frederiksberg.

HD i SCM er et efteruddannelsesprogram, som ikke er gratis. De fle-
ste virksomheder vælger at betale uddannelsesgebyr for deres ansatte, 
fordi de også har fordel af de nye kompetencer, værktøjer og strategier, 
deres medarbejdere tilegner sig under uddannelsen. Uddannelsen er 
en investering i såvel medarbejderens som virksomhedens udvikling og 
konkurrenceevne.

Lærerne på studiet er såvel danske som internationale eksperter i 
SCM. Nogle er forskere på CBS, andre kommer fra forretningsverde-
nen. Undervisningen gennemføres på engelsk. Studerende kan søge 
om dispensation til at skrive Business Project og Final Project på dansk. 
Hvis du har spørgsmål til uddannelsen eller ønsker at registrere dig, 
besøg da vores hjemmeside: https://cbs.dk/hdscm.

Forfatter: Andreas Wieland 
Andreas Wieland er lektor i Supply Chain Management på CBS. Han er koordinator af HD (Graduate Diploma) 

i Supply Chain Management og har stået for re-designet af uddannelsen. Andreas etablerede for nylig forsk-

ningsprojektet ‘The Supply Chain of the 21st Century: Towards Ethical, Social and Circular Business Models’. 

Han underviser i global supply chain management på HD samt kandidat og master niveau på CBS. Han træf-

fes på awi.om@cbs.dk.

(*) = At least one of these two 5-ECTS courses is mandatory; 15 ECTS have to be chosen 
in total in the third semester, i.e. typically three courses.



Kommende aktiviteter
Lean og og Industri 4.0 Konference 2020        30. september

Eksperter og visionære Lean-specialister samles til DI og effektivitet.dk’s Lean konference 2020 for at 
dele deres viden og indsigter med dig, så du bliver inspireret og forberedt til at følge med den hastige ud-
vikling. Igennem inspirerende oplæg, workshop og networking får du mulighed for at stille skarpt på Lean 
og Industri 4.0 i din virksomhed.

Den Danske Supply Chain Konference         3. november

Vær med, og hør hvad eksperterne synes skal til, for at skabe den mest holdbare og bæredygtige Supply 
Chain.Sidste års vinder var Nilfisk for den transformation og de resultater, de har skabt indenfor supply 
chain området, samt for det meget bevidste design af en stærk platform for den fremtidige udvikling og 
transformation af Nilfisk.

OBS: Sæt mennesket forrest i implementering af Industry 4.0 Workshops i København og Aarhus 
samt Lær Lean ved kilden – tag på kaizen Tour til Japan afholdes til efteråret.

Kommende uddannelser
Bring SDG-erne i spil – til gavn for forretning og samfund     19.-20. maj

SDG-erne er kommet for at blive FN’s verdensmål, Sustainable Development Goals eller SDG-erne er i 
fokus, og virksomheder forventes at arbejde aktivt med SDG-ere. Hvis indsatsen planlægges og udføres 
effektivt, har det positiv virkning på både bundlinjen og samfundsøkonomien.

APICS CPIM – Part 2       Start 15. september

The APICS Certified in Production and Inventory Management (CPIM) program is recognized worldwide as 
the standard in production and inventory control, one of the most critical functions within an organization 
for reducing costs and achieving a competitive edge. Through the CPIM preparation and exam process, 
you will gain knowledge, learn skills and best practices required to execute, control and improve all of the 
internal operations within the four walls of your company.

APICS CLTD         Start 17. september

The APICS Certified in Logistics, Transportation and Distribution (CLTD) designation provides a compre-
hensive body of knowledge, best practices and standards for those in the logistics, transportation and 
distribution industries. The APICS CLTD designation serves the needs of both professionals and employers 
around the world by reducing the impact of industry skills gaps as well as assisting employers in devel-
oping the personnel needed to meet customer demand and impact bottom-line results.

Læs mere og tilmeld dig på www.effektivitet.dk



Adfærdsdesign for forandringsagenter     22. september

Mange forandringsprojekter fejler, og ofte skyldes det, at forandringer kræver at mennesker ændrer ad-
færd. Men vi glemmer nok alt for ofte, at adfærdsændringer ikke sker automatisk som følge af holdnings-
ændring men via handlingsændringer i den virkelige verden.

APICS CPIM – Part 1        Start 29. september

The APICS Certified in Production and Inventory Management (CPIM) program is recognized worldwide as 
the standard in production and inventory control, one of the most critical functions within an organization 
for reducing costs and achieving a competitive edge. Through the CPIM preparation and exam process, 
you will gain knowledge, learn skills and best practices required to execute, control and improve all of the 
internal operations within the four walls of your company. 

APICS CSCP                Start 1. oktober

The APICS Certified Supply Chain Professional (CSCP) program is the first and only supply chain certifi-
cation that encompasses the end-to-end global supply chain. APICS CSCP designees gain the skills to 
effectively manage global supply chain activities that involve suppliers, plants, distributors, and customers 
located around the world. Earning the CSCP credential makes you a recognized expert in the supply chain 
field. This professional distinction sets you apart from your colleagues, proving your high level of knowled-
ge and skills. It makes you a more valuable asset to your organization, keeping you and your organization 
more competitive in today’s economy. 


