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Virksomhedsledelse
Virksomheder skal være innovative, have etik-
ken i orden, bidrage til den grønne omstilling, 
sikre ansattes løn- og arbejdsvilkår og indivi-
duelle udviklingsmuligheder – og så skal de 
være en god forretning. Det stiller store krav til 
virksomhedernes viden om ledelse, innova-
tion, organisation, finansiering, strategi og 
marketing og evne til at agere på strategiske 
og samfundsmæssige udfordringer. 

Brænder du for at studere og arbejde med 
disse problemstillinger, så er Virksomhedsle-
delse (cand.merc.) noget for dig. 
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Virksomhedsledelse
På uddannelsen sætter vi erhvervsøkonomi 
ind i en bredere samfundsmæssig kontekst. 
Vi ved, at virksomheder kan være med til at 
løse både lokale og globale udfordringer, og 
vi ved, at der i stadig højere omfang bliver 
stillet krav til, at de bidrager til netop det. For 
dig betyder det, at du skal kunne analysere, 
hvilken omverden en virksomhed arbejder i 
og kunne agere derefter. Vi giver dig redska-
ber til at lave organisationsanalyser, imple-
mentere ledelsesstrategier, evaluere investe-
ringer, opstille regnskaber mm, der har øje for 
de mangefacetterede krav virksomhederne 
møder.  Vi har en tværfaglig tilgang og blandt 
dine undervisere er både cand.merc’ere, øko-
nomer,  sociologer og  filosoffer. Vi ruster dig 
til at praktisere ledelse i dets mange former. 

Virksomhedsledelse benytter sig af problem- 
orienteret projektlæring. Det betyder, at vi for-
venter, at du engagerer dig i dine studier, men 
også at du som studerende har stor indflydel-
se på at skabe din egen akademiske profil. Du 
skaber din profil dels gennem valgkurser, men 
i særlig grad i projektarbejdet, som udgør 
halvdelen af uddannelsen. Vores projektori-
enterede tilgang til uddannelse er fremtidens 
arbejdsform. 

I projektarbejdet lærer du og dit projektteam at 
identificere en problemstilling og at behand-
le den. Du lærer at anvende teori, vurdere 
metoder og analytiske tilgange, projektstyre 
og arbejde med forandringsprocesser  -  og du 
trænes i at formidle dine resultater. Projektar-
bejdet kan med fordel laves i samarbejde med 
en virksomhed eller en organisation. Et samar-
bejde gør projektarbejdet (endnu mere) virke-
lighedsnært og vil skærpe din opmærksomhed 
på teoriers og metoders relevans i praksis. Du 
og dit team kan evt. aftale med virksomheden, 
hvordan resultaterne skal bruges i virksom-
heden efterfølgende. Det er muligt at fravælge 
projektarbejdet på første semester og tage 
kurser i stedet, men projektsporet er det 
anbefalede studieforløb. Her arbejdes der på 
første semester med et empirifaciliteret forløb. 
Dette forløb vil også rammesætte studiemil-
jøet på dit hold. Så gå ikke glip af det. Er den 
problemorienterede projektarbejdsform ny 
for dig, anbefaler vi i særlig grad, at du vælger 
projektsporet.  



4   KANDIDATUDDANNELSE I VIRKSOMHEDSLEDELSE

Virksomhedsledelse giver  
også mulighed for at gå i  
praktik. Et praktikophold 
er en anden måde at få  
virkeligheden ind i din  
uddannelse og allerede 
under uddannelsen  
begynde at opbygge dit 
faglige netværk. 

Virksomhedsledelse –  fortsat
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Du vil opleve, at vi kommer hinanden ved på 
Virksomhedsledelse. Du kommer tæt på for-
skerne til forelæsninger, seminarer og vejle-
dermøder, hvor vi sidder ganske få (typisk 4) 
og arbejder sammen om konkrete problem-
stillinger. Vores studieform stiller krav om, at 
du kan lede og drive dig selv, og fremfor alt 
samarbejde med andre. Til gengæld lægger 
det tætte samarbejde grundstenen for et 
stærkt fagligt netværk, og der er rig mulighed 
for at organisere og deltage i både faglige og 
sociale arrangementer. Vores fagmiljøer er 
især stærke inden for ledelse, organisation, 
serviceinnovation, etik, CSR og bæredygtig-
hed og turisme, så det er særligt ind for de 
temaer, forskerne laver oplæg, seminarer osv.

Som kandidat i Virksomhedsledelse kan du 
analysere, understøtte, udvikle og udøve  
ledelsesrollen i alle slags virksomheder.  
Du kan træde ind i maskinrummet i en orga-
nisation, eller du kan sætte rammerne om 
fremtidens erhvervsliv i en offentlig myndig-
hed, rådgive virksomheder i et konsulenthus 
eller dokumentere erhvervsudviklingen i en 
analyseinstitution. Uddannelsen kvalificerer 
dig til at læse en ph.d. og forfølge en forsker-
karriere. 

Virksomhedsledelse –  fortsat
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Indhold

* Bemærk, at projekt A er anbefalet studieforløb på første semester

1. år 2. år

1. SEMESTER 2. SEMESTER 3. SEMESTER 4. SEMESTER

Ledelse
[Kursus]

10 ECTS

Videregående  
organisation og  

forandring
[Kursus]

10 ECTS

Erhvervsøkonomiske 
specialiserings- 

kurser
[Valgkurser]

15 ECTS

Innovationsledelse
[Kursus]

10 ECTS

Videreg. metodekursus
[Kursus]

5 ECTS

Projekt/praktik 

Projekt B:  
Projekt med formidling

15 ECTS

eller

Projektorienteret  
praktikforløb

15 ECTS

A *
1 projekt
á 10 ECTS

eller
B  

2 kurser
á 5 ECTS

Projekt/praktik 

Projekt C:  
Projekt med produkt

15 ECTS

eller

Projektorienteret  
praktikforløb

15 ECTS

Speciale
30 ECTS
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1.
SEMESTER

2. 
SEMESTER

3. 
SEMESTER

4. 
SEMESTER

Første semester 
fokuserer på  ledelse 
og innovationsle-
delse. På ledelses-
kurset studerer du 
ledelsesteorier og 
analyse af praktiske 
ledelsesproblemstil-
linger og -processer 
under komplekse, 
foranderlige vilkår. I 
dit team udarbejder 
du en synopsis om 
en konkret ledelses-
situation. Innovati-
onsledelseskurset 
er  procesorienteret. 
Du  arbejder med 
innovationsproces-
ser, hvor de opstår, 
hvordan de bliver 
værdiskabende for 
virksomheden og 
hvad ledelsesrollen 
er. Derudover skal 
du enten skrive et 
projekt eller følge to 
kurser. Projektsporet 
er empirifaciliteret  
og understøtter stu-
diemiljøet. Det er det 
anbefalede studie-
forløb, særligt hvis 
den problemoriente-
rede projektarbejds-
form er ny for dig.   

Andet semester sæt-
ter spot på organi-
sering og forandring 
som for eksempel 
bæredygtig omstil-
ling og teknologisk 
omstilling. Du vil få 
viden om forskellige 
teoretiske perspek-
tiver på implemen-
tering og forandring 
og ledelse af foran-
dring både inden 
for en virksomhed 
og i virksomheds-
netværk. Foruden 
et selvvalgt meto-
dekursus består se-
mesteret af et større 
projektarbejde. I 
projektet skal du og 
dit projektteam ana-
lysere en selvvalgt 
problemstilling, der 
producerer tydeligt 
ledelsesrelevant in-
formation. Desuden 
skal I formidle jeres 
resultater på en 
tilgængelig måde. 

På dit tredje se-
mester opbygger 
du yderligere din 
erhvervsøkonomiske 
profil via valgkurser. 
På dette semester 
inkluderer projekt-
arbejdet et produkt. 
Produktet kan være 
en handleplan for 
implementering 
af organisations-, 
ledelses- eller med-
arbejderudvikling, 
en forretningsplan, 
en prototype, en 
projekt-, kommunika-
tions- eller invol-
veringsplan eller 
lignende. Pointen 
er, at I på baggrund 
af projektarbejdet 
arbejder videre med 
projektresultatet og 
omformer det til et 
produkt svarende 
til noget, man ville 
anvende i en faktisk 
virksomhed. Projekt- 
arbejdet på 2. og 3. 
semester kan erstat-
tes af et praktik- 
ophold (dog kun én 
gang). 

Fjerde semester er 
helliget specialet. Du 
kan skrive specialet 
sammen med op til 
tre medstuderende 
eller du kan skrive 
alene. Specialet gi-
ver dig (og dit team) 
mulighed for at gå 
helt tæt på en pro-
blemstilling inden for 
virksomhedsledelse, 
nørde i teorier eller 
afprøve spænden-
de metoder. Der er 
rig mulighed for at 
skrive specialet i 
samarbejde med en 
virksomhed. Som 
andet projektar-
bejde understøttes 
specialeprocessen 
af workshops og af 
vejledning. 
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Studieform
 
Igennem din uddannelse får du mulighed for at tilrettelægge din egen individuelle uddannel- 
sesprofil og din egen selvstændige specialisering i overensstemmelse med ideen bag den  
problemorienterede, tværvidenskabelige og projektorienterede undervisningsform på Roskilde 
Universitet.

STUDIEFORMEN ER EN KOMBINATION AF

• Problemorienteret projektgruppearbejde

• Kurser, der er organiseret som undervisning i mindre hold, hvor der arbejdes aktivt med 
teorier, metoder og problemstillinger i et samspil mellem underviser og studerende

Projektarbejdet og vejledning vægtes højt på Roskilde Universitet. Der lægges også vægt på, at 
du selv får erfaring med produktionen og bearbejdning af empiri samt den praktiske anvendel-
se af teori og metoder.

På alle kandidatuddannelser er der mulighed for projektorienterede praktikforløb og/eller  
meritgivende studier på andre universiteter i ind- og udland.

50 %
kurser

50 %
projektarbejde

Brug din teori i  
praksis på  

en problemstilling

Din teoretiske  
værktøjskasse
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Gazelle-ledelse: Den svære overgang 
fra start-up til velkonsolideret virksom-
hed

 
Digitalisering gone wrong: Læring om 
ledelse fra tre casestudier af digitalise-
ringsprocesser

 
Bæredygtighedsstrategi i praksis: 
Analyse af opbygning af fremtidig 
tilpasningsevne

 

Thought leadership og videndeling i vi-
denstunge B2B virksomheder: strategi 
for værdiskabelse 

 
Hvornår – og hvordan – bliver bære-
dygtighed et ledelsesansvar?

 
Kvinder i ledelsesposter på mandsdo-
minerede arbejdspladser: Udfordrin-
ger og potentialer 

Projekteksempler
Via projektarbejde (specialet medregnet) kan du skabe din egen faglige profil og fordybe dig i 
problemstillinger, teorier og metoder, du finder særligt interessante. Projektarbejdet bliver end-
nu mere spændende og virkelighedsnært, hvis det skrives i samarbejde med en virksomhed. 

Du kan se eksempler på projekttemaer fra Virksomhedsledelse her:  
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analysere virksomhedens organisation, ledelse, strategi, innovation, ressourcer, 
værdiskabelse og omverdensrelationer

tilrettelægge forandrings- og innovationsprocesser

bedrive projektledelse

indsamle og behandle data samt præsentere beslutningsgrundlag/ledelsesinforma-
tion 

udforme virksomhedsrådgivning 

arbejde specialiseret f.eks. med regnskabs- eller finansielle analyser; oplevelsesle-
delse, marketing og kommunikation; bæredygtig omstilling, HRM, kompetenceudvik-
ling eller digitalisering.

  

Kompetencer
Som cand.merc. fra Virksomhedsledelse vil du kunne identificere erhvervsøkonomiske problem-
stillinger,  tilrettelægge arbejdsprocesser, herunder dataanalyse og være erfaren i teamarbejde. 

Konkret vil du have kompetencer til at 
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Jobeksempler

Management consultant   |   konsulentvirksomhed

Ledelseskonsulent   |   større virksomhed 

Direktør  |   selvstændig virksomhedsejer

Specialkonsulent i HR   |   større virksomhed  

Produktchef   |   privat virksomhed

Senior specialist advisor   |   større virksomhed 

Portfolio manager   |   privat virksomhed



Du kan finde adgangskrav,  
ansøgningsfrister og øvrig  
information om Virksomheds- 
ledelse på Roskilde Universitet her:

ruc.dk/kandidat/virksomheds-
ledelse

Kontakt os, hvis du har spørgsmål 
om Virksomhedsledelse:

Studie- og Karrierevejledningen 
Mail: vejledning@ruc.dk 
Telefontid: Man - fre 10.00 - 11.30 
Telefon: 4674 2424

Udgivet af 
Roskilde Universitet 
Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv
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