Handelsøkonom
ucl.dk

For dig der gerne vil arbejde med
salg, detailhandel eller indkøb.

Kort om uddannelsen
Handelsøkonom er en to-årig uddannelse, som klæder
dig på til at kunne arbejde bredt med indkøb, salg og
markedsføring. Under uddannelsen opnår du viden indenfor bl.a. erhvervsøkonomi, afsætning, kommunikation og
virksomhedens organisering og styring. Du lærer at vurdere virksomhedens idé, mål og strategi samt at vurdere
driftsøkonomiske problemstillinger og planlægge og gennemføre markedsanalyser.
Med en uddannelse til handelsøkonom får du dermed en
business uddannelse, som er opbygget omkring alle de
aspekter, der indgår i de fleste erhvervsvirksomheder.

Job og karriere
Typiske jobtitler for handelsøkonomer er:
• Indkøbsassistent
• Logistikmedarbejder
• Sælger
• Salgskonsulent
• CRM medarbejder
• Afdelingsleder
• Butikschef
• Distriktschef
• Category Manager.

Uddannelsens opbygning

1. semester

2. semester

• Erhvervsøkonomi

• Erhvervsøkonomi

• Salg, strategi og
markedsføring

• Salg, strategi og
markedsføring

• Organisation og ledelse

• Organisation og ledelse

• Handelskommunikation

• Handelsjura

• Indkøb og logistik

• Specialisering

3. semester

• Aflønnet Praktik*

4. semester

• Aflønnet Praktik*
• Afsluttende eksamensprojekt

• International handel

*Den aflønnede praktik strækker sig over 7 hele måneder.

Specialisering
Du får mulighed for faglig fordybelse og specialisering
inden for ét af følgende områder:
• Indkøb og indkøbsledelse
• Salg og salgsledelse
• Detailhandelsledelse
• Entrepreneurship

Adgangskrav
Se ucl.dk
Studiestart
Hvert år i september samt hvert år i februar (kun Vejle).
Uddannelsessted
Uddannelsen udbydes på
UCL Seebladsgade, Odense og
UCL Boulevarden, Vejle.

Læs mere om uddannelsen
og hvordan du bliver optaget
på ucl.dk/handelsoekonom

Oktober 2018. Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

Kontakt

Videreuddannelse
• Innovation og entrepreneurship (overbygning)
• International Hospitality Management (overbygning)
(Individuel kompetencevurdering).
• HA almen erhvervsøkonomi på Syddansk Universitet
• Bacheloruddannelse i udlandet

Odense
Studievejleder
Susanne Bøg Mortensen
sbmo@ucl.dk
45 63 45 40

Vejle
Studievejleder
Kirsten Stürup
kst@ucl.dk
26 27 74 20

