
Global ledelse og design af produktionsnetværk, GMM 2022 
Studieordningen er gældende for studerende, der påbegynder uddannelsen 1. september 2022 eller 
senere.  
 
Studerende indskrevet på tidligere studieordninger færdiggør som udgangspunkt uddannelsen på den 
engelsksprogede studieordning, de er indskrevet på. 
 
Skulle der være studerende, der ikke følger det normerede studieprogram, vil der være mulighed for 
at få tilrettelagt et individuelt studieforløb. 
 
Der vil ligeledes være mulighed for at blive overført til den dansksprogede 2022-studieordning  
efter en konkret vurdering afhængigt af, hvor langt den studerende er i sit studieforløb set i forhold til 
hvilke fag, der er udbudt på dansk på det pågældende tidspunkt.  
 
Studienævnet har vurderet, at nedenstående obligatoriske fag på 2022-studieordningen ækvivalerer 
udgåede kurser fra 2020-studieordningen jf. nedenstående skema. 
 
Karakterer overføres efter gældende meritregler. 
 
2022-studieordning (nye fag) Ækvivalerer med nedenstående 

obligatoriske fag på 2020-
studieordningen 

Supplerende bemærkninger 

Anvendt matematik (10 ECTS) Mathematics + Statistics (5 + 5 
ECTS) 

- 

Operations og Quality-1 (10 
ECTS) 

Operations and Quality 
Management 1(10 ECTS) 

- 

Virksomhedsprojekt 1 (5 ECTS) + 
Personlige og sociale 
kompetencer (5 ECTS) 

Company-Related Project 1 (10 
ECTS)  

- 

 
Operations og Quality 2 (10 
ECTS) 
 

Operations and Quality 
Management 2 (10 ECTS) 

- 

Teknologi og processer (5 ECTS) 
 

Enabling Technologies: 
Manufacturing (5 ECTS)  

- 

- Industrial Statistics and 
Decision-Making (5ECTS)  

Faget kan overføres med 5 ECTS 
til: Økonomistyring og 
beslutningstagen 

Virksomhedsprojekt-2 (10 ECTS) 
 

Company-Related Project 2 (10 
ECTS) 

- 

 
Økonomistyring og 
beslutningstagen 
(10 ECTS) 
 

Industrial Accounting and 
Economy (10 ECTS) 
 

Industrial Statistics and 
Decision-Making kan overføres 
med 5 ECTS 

- Organisational Behaviour (5 
ECTS) 

Kan overføres som valgfag 



- Enabling Technologies: 
Digitalisation of Manufacturing 

Kan ikke overføres 

Virksomhedsprojekt-3 (10 ECTS) 
 

Company-Related Project 3 (10 
ECTS) 

- 

 
Supply Chain Management og 
bæredygtighed (10 ECTS) 

Supply Chain Management and 
Purchasing (10 ECTS) 
 

Faget kan overføres, hvis 
valgfaget “Sustainability, 
principles and practices” er 
bestået (5 ECTS) 

Ledelse af globale forretnings-
processer (5 ECST) 

Global Management (5 ECTS) - 

Produktudvikling i et produk-
tionsperspektiv (5 ECTS) 

New Product Introduction (5 
ECTS) 

- 

Virksomhedsprojekt-4 
(10 ECTS) 
 

Company-Related Project 4 (10 
ECTS) 

- 

 
Praktik (30 ECTS) Internship (30 ECTS) - 
 
Bachelorprojekt (30 ECT) 
 

Bachelor’s Project (30 ECTS) - 

 


