
(Studie)livet i 
København

Christine Kragelund, HA pro.
Julie Schroll Andersen, BSc Soc.
Anne Hauberg-Lund, MSc. IBP



Christine Kragelund
• 21 år
• Student fra Tornbjerg Gymnasium i 2015
• Bor på Frederiksberg, kollektiv

o Findroommate.dk

• Bachelor: HA pro - erhvervsøkonomi og 
projektledelse (2. semester)

• Arbejde: 
o Studentermedhjælper i Basisbank, forbrugsafdelingen
o Frivillig i Student and Innovation House, projekt som skal fremme 

bæredygtighed, innovation og samarbejde på tværs af 
studier/institutioner



HA pro
• 80 optaget i 2016, 4. årgang
• Fordele og ulemper ved nyt studie

o Socialt, indflydelse
• Får man venner på CBS? Mit studie: Meget socialt, fester, skitur, 

arrangementer, kender folk fra andre årgange
o Mindre kendt, ikke direkte overbygning

• Kurser som: 
o Regnskab, statistik, mikroøkonomi
o Ledelse af teams og processer, Beslutning, Risiko og Usikkerhed

• Hvorfor valgte jeg HA pro?
• Andet:

o Meget fritid – så god tid til arbejde og sjov
o Stor interesse fra erhvervslivet – motiverende, giver muligheder



Spørgsmål?
• Christinebang@hotmail.com



Julie Schroll Andersen
• 21 år
• Student fra Svendborg Gymnasium i 2014 
• Flyttede til København sommeren 2015
• Bachelor: Business Administration and Sociology (4. semester)
• Kandidat: International Business and Politics? 
• Bor på Frederiksberg med min kæreste

• Soc Union Board 
• Arbejde
• Praktik efter sommer 



Business Administration 
and Sociology

• Lille studie (70 optaget i 2016) 
• Internationalt studie 
• Hvorfor læse sociologi og business?

o Forståelse for økonomiske og sociale processer i organisationer

• Integrated exams

• Eksempel: How do 
members of a culturally 
diverse organization with 
high employee turnover 
practice learning? 



Spørgsmål?

• juan15ad@student.cbs.dk



Anne Hauberg-Lund
• 24 år
• Fra Herning
• Bor på Christianshavn med min kæreste
• Bachelor i International Virksomhedskommunikation – Engelsk 

og Europæiske Studier
• 2. semester på International Business and Politics

• Om mig: 
• Aktiv i foreninger
• Elsker at være udenlands
• Studentermedhjælper ved ATU Midt, 

Aarhus BSS Career & Alumni og Xellia
Pharmaceuticals



MSc. International Business and Politics



AU: Kapsejlads

CBS: Virksomhedsbesøg



Skifte fra AU til CBS
Fordele Ulemper

• Prøver begge dele
• Større netværk
• Udvidet horisont og 

større indsigt

• Krævende
o Lære nye ting/mennesker to 

gange

• Længere væk fra 
familie og venner



Spørgsmål?


