Logistikøkonom
ucl.dk

For dig der vil binde verden sammen
ved hjælp af effektiv logistik.

Kort om uddannelsen
Logistikøkonom er en to-årig uddannelse, hvor du fagligt
kommer på forkant med alle virksomhedens logistikaktiviteter, uanset om det er internt i virksomheden eller ud mod
verdens fjerne markeder og nye økonomier. Du bliver klædt
på til at udføre alle led i en logistiskproces - lige fra indkøb
af råvarer til forsendelse af de færdige varer. Under uddannelsen vil du få opbygget en værktøjskasse med viden om
forskellige transportmåder, forsikringsforhold, leveringsbetingelser, betalingsformer samt driftsøkonomi. Som logistikøkonom kan du gøre karriere både i Danmark og i udlandet. Uddannelsen udbydes også på engelsk.
Job og karriere
Med en logistikbranche i rivende udvikling er logistikøkonomer eftertragtede. Der er jobmuligheder inden for logistik, transport, luftfart eller forsyningsvirksomhed generelt.
Typiske arbejdssteder vil være i produktions-, handelseller servicevirksomheder, hos speditører, shippingfirmaer,
rederier eller luftfartsselskaber, såvel i Danmark som
internationalt.

Typiske jobtitler kan være:
• Logistikkonsulent
• Produktionsplanlægger
• Transportplanlægger
• Indkøbskonsulent
• Supply Chain Assistent.

Uddannelsens opbygning

1. semester

2. semester

3. semester

Virksomheden og
markedet
• Logistik 12 ECTS

Indkøb og produktion
i virksomheden
• Indkøb 7 ECTS

Distribution og
informationsstyring
• Transportjura 4 ECTS

• Organisation 5 ECTS

• Indkøbsjura 4 ECTS

• Distribution 7 ECTS

• Økonomi 7 ECTS

• Økonomi 4 ECTS

• Projektstyring 4 ECTS

• Communication and
negotiation 3 ECTS

• Organisation 3 ECTS

• Supply Chain Management 5 ECTS

4. semester

• Praktik 15 ECTS
• Afsluttende eksamensprojekt 15 ECTS

• Statistik 2 ECTS
• Statistik 3 ECTS

• Valgfag 10 ECTS
• Produktion 7 ECTS
• Communication and
negotiation 3 ECTS

Videreuddannelse
• International handel og markedsføring (overbygning)
- individuel kompetencevurdering
• Innovation og entrepreneurship (overbygning)
• Erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse (HA almen)
på Syddansk Universitet (via merit)
• Value Chain Management på VIA University Collage
(via merit)

Oktober 2018. Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

Studiestart
Hvert år i september og hvert år i februar
(kun på engelsk).
Uddannelsessted
Undervisningen finder sted på
UCL Boulevarden, Vejle.

Kontakt

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

Adgangskrav
Se ucl.dk

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

