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UDDANNELSE
– VI ER TÆT PÅ DIG OG TÆT PÅ JOB

ErhvervsAkademi
Sjælland

PÅ ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND UDDANNER VI MENNESKER TIL
JOB I ERHVERVSLIVET. VORES MÅL ER AT UDDANNE MEDARBEJDERE,
DER ER INNOVATIVE, PROFESSIONELLE OG I STAND TIL AT KOBLE
TEORI OG PRAKSIS. VI ER BÅDE TÆT PÅ DE STUDERENDE OG TÆT PÅ VIRKSOMHEDERNE – BLANDT ANDET I EN LANG RÆKKE PROJEKTER, HVOR DE
STUDERENDE SKABER NY VÆRDI FOR ERHVERVSLIVET. DET NÆRE SAMARBEJDE OG VORES FOKUS PÅ PRAKTISK ANVENDELSE BETYDER, AT VORES
STUDERENDE FÅR DE KVALIFIKATIONER, DER PASSER BEDST IND PÅ DET
AKTUELLE ARBEJDSMARKED.
ULLA SKAARUP
Rektor

UDDANNELSESKATALOG
FULDTIDSUDDANNELSER

A

t vælge videregående uddannelse er et
vigtigt valg. Måske et af de vigtigste i dit
liv. Vælg uddannelse med både hjerte og
hjerne, når du skal bestemme dig endeligt. Vi kan ikke træffe beslutningen for dig, men vi
kan give dig et solidt grundlag for at træffe valget
på baggrund af, hvad vi vægter højt på Erhvervsakademi Sjælland (EASJ).

LÆS MERE PÅ
For EASJ er det vigtigt, at:
• Undervisningen kæder det teoretiske sammen
med praksis
• Det, du lærer på EASJ, er relevant og direkte anvendeligt i dit kommende job fra dag et
• Alle studerende kommer i ti ugers praktik i en relevant virksomhed undervejs
• Vi samarbejder tæt med virksomheder, og at de
studerende får lov at løse fagligt relevante udfordringer for sjællandske virksomheder
• Vores uddannelser er målrettede og giver adgang
til relevante job
• At du kan læse på højt niveau, når du får brug for
at videre- eller efteruddanne dig

EASJ.DK

Hvis du mener, at nogle af disse ting er vigtige for
dig, når du skal vælge uddannelse, kan EASJ være
den rette vej.

VÆLG UDDANNELSE MED
BÅDE HJERTE OG HJERNE.

UDDANNELSESKATALOG 3

OM ERHVERVSAKADEMI
SJÆLLAND

E

ASJ er en uddannelsesinstitution, der udbyder videregående uddannelser, efteruddannelser, erhvervssamarbejder og udviklingsprojekter.

EASJ har afdelinger i Roskilde, Næstved, Køge, Slagelse og Nykøbing Falster, og vi udbyder 25 fuldtidsuddannelser, der varer mellem 2-31/2 år. Vores
uddannelser er på erhvervsakademiuddannelses- og
professionsbachelorniveau. Lige nu er vi omkring
3500 årsstuderende på fuldtidsområdet på EASJ.
EASJ udbyder uddannelser, der imødekommer Region Sjællands erhvervsdrivendes behov for kompetent, innovativ og nytænkende arbejdskraft. Det gør
EASJ for eksempel gennem tæt samarbejde med
virksomhederne, ved at underviserne kommer direkte med erfaring fra de relevante brancher, og ved at
praksis altid er integreret i undervisningen.

kende.
Selv om undervisningen på de forskellige uddannelser kan spænde over alt fra individuel opgaveløsning til undervisning i store auditorier, vil du på de
fleste uddannelser opleve, at der bliver lagt vægt på
gruppearbejde, og at en relativt stor del af undervisningen er almindelig klasseundervisning. På en del
uddannelser er der også mulighed for fjernundervisning eller e-læring.
De enkelte afdelinger deler adresse med en eller flere andre uddannelsesinstitutioner, og du vil derfor
blive en del af et levende studiemiljø, hvor der kan
være arrangementer på tværs af uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

På EASJ mærker du, at du er en del af et team og
et aktivt studiemiljø. Alle akademiets uddannelser
er baseret på hold, som du følger gennem hele din
uddannelse, og du bliver på den måde en del af et
fællesskab, hvor du lærer dine medstuderende at

ROSKILDE

SLAGELSE

NÆSTVED

TÆT PÅ DIG
TÆT PÅ JOB
NYKØBING F

Are you looking for:
• Quality education to form a strong
foundation for a future career
4 OM ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND

English at a competitive tuition fee

KØGE

DE STUDERENDE SKAL LÆRE, HVORDAN DE KOBLER TEORI MED
PRAKSIS. EN UDFORDRING KAN FOR EKSEMPEL VÆRE, HVAD MAN GØR,
HVIS MAN SKAL AFSÆTTE ET KONKRET PRODUKT PÅ ET KONKRET
MARKED, HVORDAN MAN MOTIVERER MEDARBEJDERNE, ELLER HVORDAN
MAN LAVER EN KAMPAGNE. PÅ ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND HAR VI
ET STUDENTERVÆKSTHUS, DER HEDDER DRIVHUSET. HER KAN DE
STUDERENDE KOMME OG FÅ VEJLEDNING OG SPARRING, SÅ DE FÅR DET
OPTIMALE UD AF DERES VIRKSOMHEDER OG IDÉER.
JACOB AABROE
Adjunkt, underviser og projektleder og coach tilknyttet Drivhuset
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PROFESSIONSBACHELOR:

BYGNINGSKONSTRUKTØR
Uddannelsen giver jobmuligheder inden for:
Planlægning af byggeri  Byggeledelse  Projektering  Digitalt byggeri

PRÆSENTATION
Uddannelsen til bygningskonstruktør er for dig, der
ønsker en bredt aner
kendt og alsidig uddannelse, der spænder vidt inden for jobmulighederne i
byggebranchen.
På uddannelsen lærer du at planlægge og koordinere bygge- og anlægsopgaver, ligesom du får en
praktisk viden om området med kendskab til virksomhedsdrift og administration, opmåling og afsætning samt tilstandsvurdering. Uddannelsen giver dig
desuden mulighed for at specialisere dig inden for
en række områder som eksempelvis projektering,
ledelse og
byggeledelse, projektledelse, entreprise
digitalt byggeri.
JOBFUNKTIONER
Som bygningskonstruktør kan du arbejde i både ingeniør-, entreprenør- og arkitektfirmaer. Her vil du
ofte have en ledende funktion, hvor du både deltager i planlægningen af opgaverne og i arbejdet ude
på byggepladserne. Du vil derfor have mulighed for
at sætte præg på processen såvel som på det færdige resultat.

ADGANGSKRAV
Følgende giver adgang til uddannelsen:
• Gymnasial uddannelse med engelsk og matematik på C-niveau
• Erhvervsuddannelse som tømrer, murer, anlægsstruktør, bygningsstruktør, snedker, maskinsned
ker, teknisk designer, brolægger eller en uddannelse inden for VVS-teknik eller træfagenes byg
geuddannelse
• Anden relevant erhvervsuddannelse samt matematik og engelsk på C-niveau
• Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

FAKTA OM UDDANNELSEN

i

Titel: Bygningskonstruktør
Niveau: Professionsbachelor
Varighed: 31/2 år
Semestre: 7

Hvis du har en håndværksmæssig baggrund, giver
uddannelsen som bygningskonstruktør dig særdeles gode kvalifikationer til at starte en selvstændig
virksomhed.
UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen til bygningskonstruktør varer tre et
halvt år inklusiv seks måneders praktikophold. Uddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, og
den kvalificerer til videregående uddannelser på master- og kandidatniveau.
På uddannelsen til bygningskonstruktør har du mulighed for at stoppe efter to år og afslutte med en
erhvervsakademiuddannelse som byggeteknikker
eller kort- og landmålingstekniker.
Det er muligt at tage uddannelsen som E-learning.

10 BYGNINGER OG INSTALLATION

ECTS-point: 210
Steder: Næstved

BYGGEBRANCHEN UDVIKLER SIG MED LYSETS
HAST, SÅ DET GÆLDER OM AT HAVE FINGEREN
PÅ PULSEN. VI SØRGER FOR, AT DE STUDERENDE ER
RUSTET TIL AT KOMME UD I VIRKELIGHEDEN,
OG AT DE HAR LÆRT DET, BRANCHEN EFTERSPØRGER.
JØRN SCHÄFFER
Adjunkt og underviser, bygningskonstruktør

XXXXXXXX 11
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BYGGETEKNIKER
Uddannelsen giver jobmuligheder inden for:
Planlægning af byggeri  Byggeledelse  Projektering  Digitalt byggeri

Som bygningskonstruktør uddanner du dig i 31/2 år,
men du kan vælge at stoppe din uddannelse allerede
efter 2 år. I det tilfælde kan du kalde dig byggetekniker.
De første tre semestre, det vil sige 11/2 år i alt, er uddannelsen til byggetekniker identisk med uddannelsen til bygningskonstruktør. På fjerde semester
ser det dog anderledes ud. I stedet for at fortsætte
sammen med bygningskonstruktørerne tager byggeteknikeren her et 10 ugers praktikophold og laver
et afgangsprojekt.

ADGANGSKRAV
Følgende giver adgang til uddannelsen:
• Gymnasial uddannelse med engelsk og matematik på C-niveau
• Erhvervsuddannelse som tømrer, murer, anlægsstruktør, bygningsstruktør, snedker, maskinsned
ker, teknisk designer, brolægger eller en uddannelse inden for vvs-teknik eller træfagenes byg
geuddannelse
• Anden relevant erhvervsuddannelse samt matematik og engelsk på C-niveau
• Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

For at læse mere om uddannelsen skal du læse studiebeskrivelsen under uddannelsen til bygningskonstruktør.
FAKTA OM UDDANNELSEN

i

Titel: Byggetekniker
Niveau: Akademi
Varighed: 2 år
Semestre: 4
ECTS-point: 120
Steder: Næstved

VIDSTE DU, AT BYGNINGSKONSTRUKTØR HVER
MÅNED AFHOLDER ‘TORSDAGSKONSTRUKTØREN’
– EN NETVÆRKSEVENT – HVOR VIRKSOMHEDER OG
STUDERENDE UDVEKSLER ERFARINGER GENNEM
OPLÆG OM AKTUELLE EMNER I BRANCHEN?

BYGNINGER OG INSTALLATION 13

EL-INSTALLATØR
Uddannelsen giver jobmuligheder inden for:
Stærkstrømsteknik  Elektroteknik  Forsyningsteknik  Installationsteknik  Teknisk support

PRÆSENTATION
Uddannelsen til el-installatør er for dig, der ønsker
at arbejde med et område i konstant udvikling med
gode muligheder for at blive selvstændig.
På uddannelsen til el-installatør lærer du at arbejde med installation og drift af systemer inden for
stærkstrømsteknik. Du får undervisning i elektro-,
forsynings-, installations- og styringsteknik samt
bygningsautomatik.
JOBFUNKTIONER
Som el-installatør kan du arbejde i en bred vifte af
private såvel som offentlige virksomheder. Du kan
fungere som projektleder af installationsarbejder i
større byggefirmaer, ligesom du har muligheder inden for teknisk support, rådgivning og salg.
Uddannelsen som el-installatør giver dig desuden
gode kvalifikationer til at blive selvstændig autoriseret el-installatør med egen virksomhed.

ADGANGSKRAV
Følgende giver adgang til uddannelsen:
• Erhvervsuddannelse som elektriker, elektronikog svagstrømsuddannelsen eller automatik- og
procesuddannelsen
• Anden relevant erhvervsuddannelse med matematik på C-niveau
Uddannelsen til el-installatør er ikke omfattet af kvotesystemet.
Uddannelsesinstitutionen prioriterer efter egnethed.

FAKTA OM UDDANNELSEN

i
UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen til el-installatør varer to år og er opdelt
i fire semestre. De første tre semestre består hver af
ti ugers undervisning på skolen efterfulgt af ti ugers
projektarbejde og fjernundervisning. Fjerde semester består af praktik i en virksomhed, som afsluttes
med et eksamensprojekt. Du kan vælge at gennemføre eksamensprojektet i samarbejde med din praktikvirksomhed.
Uddannelsen giver dig mulighed for at søge om
autorisation inden for et teknologiområde. For at
søge om autorisation skal du have et relevant svendebrev og bestå autorisationsprøven.
Med en uddannelse som el-installatør kan du kan videreuddanne dig til eksempelvis diplomingeniør eller civilingeniør.
Det er muligt at tage en stor del af uddannelsen som
fjernundervisning.

14 BYGNINGER OG INSTALLATION

Titel: EL-installatør
Niveau: Akademi
Varighed: 2 år
Semestre: 4
ECTS-point: 120
Steder: Nykøbing F

VIDSTE DU, AT VORES STUDERENDE
GIVER VORES UNDERVISERE EN
GENNEMSNITSKARAKTER PÅ 8,5 PÅ
7-TRINSSKALAEN?
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VVS-INSTALLATØR
Uddannelsen giver jobmuligheder inden for:
Sanitetsteknik  Varmeteknik  Gasteknik  Indeklimateknik  Projektledelse

PRÆSENTATION
På uddannelsen til VVS-installatør lærer du at arbejde med installation og drift af systemer inden for
gas og vvs. Du får undervisning i sanitets-, varme-,
gas- og indeklimateknik samt automatik og styring,
ligesom du får indsigt i, hvad det vil sige at have sin
egen virksomhed.
JOBFUNKTIONER
Som vvs-installatør kan du arbejde i en bred vifte af
private såvel som offentlige virksomheder. Du kan
fungere som projektleder af installationsarbejder i
større byggefirmaer, ligesom du har muligheder inden for teknisk support, rådgivning og salg.

Med en uddannelse som vvs-installatør kan du videreuddanne dig til eksempelvis diplomingeniør eller
civilingeniør.
ADGANGSKRAV
Følgende giver adgang til uddannelsen:
• Erhvervsuddannelse som smed eller vvs-uddannelsen
• Anden relevant erhvervsuddannelse med matematik på C-niveau
• vvs-uddannelsen
Uddannelsen til vvs-installatør er ikke omfattet af
kvotesystemet.

Uddannelsen som vvs-installatør giver dig desuden
gode kvalifikationer til at blive autoriseret vvs-installatør med egen virksomhed.

Uddannelsesinstitutionen prioriterer efter egnethed.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen til vvs-installatør varer to år og består
af en obligatorisk del, en valgdel samt et korterevarende praktikophold. Valgdelen er et specialeforløb,
hvor du kan specialisere dig i et særligt interesseområde, som afsluttes med et eksamensprojekt. Du kan
vælge at gennemføre specialeforløbet i samarbejde
med din praktikvirksomhed.

FAKTA OM UDDANNELSEN

i

Uddannelsen giver dig mulighed for at søge om
autorisation inden for et teknologiområde. For at
søge om autorisation skal du have et relevant svendebrev og bestå autorisationsprøven.

Titel: VVS-Installatør
Niveau: Akademi
Varighed: 2 år
Semestre: 4
ECTS-point: 120
Steder: Slagelse

VIDSTE DU, AT ERHVERVSAKADEMI
SJÆLLAND UDBYDER 25 FULDTIDSUDDANNELSER OG EN LANG RÆKKE
DELTIDSUDDANNELSER?

BYGNINGER OG INSTALLATION 17
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HANDELSØKONOM
Uddannelsen giver jobmuligheder inden for:
Salg  Indkøb  Logistik  Detailhandel  Iværksætteri

PRÆSENTATION
Uddannelsen til handelsøkonom er for dig, der ønsker en uddannelse med et bredt kendskab til alle
aspekter inden for forretningsverdenen.
På uddannelsen til handelsøkonom får du grundlæggende viden om virksomhedsøkonomi, organisering
og styring, kombineret med en specialisering inden
for eksempelvis indkøb, salg, detailhandel, logistik
eller forhandlingsteknik.

ADGANGSKRAV
Følgende giver adgang til uddannelsen:
• Gymnasial uddannelse
• Detailhandel med specialer, handelsuddannelse
med specialer, generel kontoruddannelse, kontoruddannelse med specialer, finansuddannelsen,
eventkoordinator eller detailslagter med specialer
• Relevant erhvervsuddannelse med matematik på
D-niveau eller erhvervsøkonomi på D-niveau og
engelsk på C-niveau

JOBFUNKTIONER
Handelsøkonomer beskæftiger sig primært med indkøb, salg og markedsføring i handelsvirksomheder.
Du lærer igennem fag som salg, strategi og markedsføring, erhvervsøkonomi samt indkøb og logistik at
varetage en række funktioner inden for en virksomheds handelsområde. Under uddannelsen får du tæt
kontakt til en eller flere virksomheder i forbindelse
med et længere praktikophold.

FAKTA OM UDDANNELSEN

i

Titel: Handelsøkonom
Niveau: Akademi
Varighed: 2 år

Som uddannet handelsøkonom har du mulighed for
at arbejde som for eksempel sælger, indkøber eller
iværksætter.
UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen til handelsøkonom varer to år og består af et års teori, otte måneders lønnet trainee-ophold og tre måneders hovedopgave.
Uddannelsen til handelsøkonom giver adgang til videregående uddannelser og udbydes på både dansk
og engelsk (AP Graduate in Commerce Management).

VIDSTE DU, AT DE FLESTE
HANDELSØKONOMER
ARBEJDER SOM SÆLGERE ELLER
INDKØBERE?

20 HANDEL, MARKED OG FINANS

Semestre: 4
ECTS-point: 120
Steder: Næstved

JEG GÅR MEGET UD AF AT FORKLARE MINE STUDERENDE, AT MÅLET
MED DEN UNDERVISNING, SOM DE FÅR HER, ER, AT DE KAN GÅ UD OG
GØRE EN FORSKEL BAGEFTER. PÅ ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND
FORBEREDER VI HELE TIDEN VORES STUDERENDE TIL DEN VIRKELIGHED,
DER ER PÅ DEN ANDEN SIDE. FOR EKSEMPEL KAN VI SE, AT DE STUDERENDE I DERES PRAKTIKTID FÅR MEGET UD AF AT KOMME UD OG FÅ AFPRØVET
DE TING, SOM DE HAR ARBEJDET MED HOS OS. DET GIVER SÅ GOD MENING,
AT MAN FÅR OMSAT TEORIEN TIL PRAKSIS I DEN SIDSTE DEL AF SIT STUDIE.
JAKOB LOUIS HORNBEK
Adjunkt, underviser, Handelsøkonom
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VIDSTE DU, AT VORES
STUDERENDE GIVER
VORES UNDERVISERE EN
GENNEMSNITSKARAKTER PÅ 8,5
PÅ 7-TRINSSKALAEN?
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FINANSØKONOM
Uddannelsen giver jobmuligheder inden for:
Finans  Revision  Ejendomshandel  Realkredit  Økonomi

PRÆSENTATION
Uddannelsen til finansøkonom er for dig, der ønsker
en uddannelse inden for bank, finans, forsikring, realkredit, ejendomshandel og økonomi.
På uddannelsen til finansøkonom lærer du om alle
aspekter af det finansielle marked fra kundens privatøkonomi til samfundsøkonomi, udenrigshandel
og prisdannelse. Uddannelsen har desuden fokus på
at styrke din indsigt i ledelse, ligesom du får indsigt i,
hvordan man kommunikerer i kunde- og samarbejdsrelationer.

ADGANGSKRAV
Følgende giver adgang til uddannelsen:
• Gymnasial uddannelse
• Generel kontoruddannelse, kontoruddannelse
med specialer eller finansuddannelsen
• Yderligere specifikke adgangskrav: Matematik
eller erhvervsøkonomi på B-niveau og engelsk på
C-niveau

FAKTA OM UDDANNELSEN
JOBFUNKTIONER
Som finansøkonom har du mulighed for at arbejde
nationalt såvel som internationalt som medarbejder
i en virksomhed med en større økonomiafdeling eller som ekstern rådgiver i eksempelvis en bank, et
forsikrings
selskab, et realkreditinstitut eller hos en
ejendomsmægler, revisor eller ejendomsadministrator.
UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen til finansøkonom varer to år inklusiv et
korterevarende praktikophold og består af en obliga
torisk del og en valgdel. I uddannelsen indgår et tre
måneders obligatorisk praktikophold, det kan være i
en dansk virksomhed eller i en udenlandsk virksomhed. Valgdelen er knyttet til dit praktikvalg og tilrettelægges inden for et specifikt specialeområde.
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Titel: Finansøkonom
Niveau: Akademi
Varighed: 2 år
Semestre: 4
ECTS-point: 120
Steder: Næstved

277

4

97

4
5
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MARKEDSFØRINGSØKONOM
Uddannelsen giver jobmuligheder inden for:
Eksport og international handel  Kommunikation og reklame  Markedsføring  Salg

PRÆSENTATION
Uddannelsen til markedsføringsøkonom er for dig,
der ønsker en bred viden inden for markedsføring,
økonomi, international handel og kommunikation.
På uddannelsen til markedsføringsøkonom lærer du
om alle de faktorer, der er relevante, når virksomheder skal markedsføre produkter og serviceydelser
– kunder, konkurrenter, samarbejdspartnere, lovgivning og samfundsøkonomiske forhold med videre.
Med en uddannelse som markedsføringsøkonom er
du godt klædt på til at planlægge og koordinere en
virksomheds markedsføring.
JOBFUNKTIONER
Som markedsføringsøkonom har du jobmuligheder i
både danske og internationale virksomheder. Her vil
du kunne finde arbejde som eksempelvis marketingkoordinator, indkøbs-, salgs- eller eksportassistent,
informationsmedarbejder eller reklamekonsulent. På
længere sigt vil du kunne gøre karriere som marketingchef, eksportchef, salgschef eller indkøbschef.
UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen til markedsføringsøkonom varer to
år og består af en række fag inden for markedsføring, økonomi, organisation og jura. Hertil kommer
en række valgfag, som for eksempel eventpraksis,
e-business, markedsføring i non-profit organisationer og entreprenørskab. Undervisningen vil være en
kombination af forelæsninger, øvelsesopgaver, projekter, gruppearbejde og aktiviteter, der involverer
og engagerer dig.

VIDSTE DU, AT DU SOM
MARKEDSFØRINGSØKONOM
KAN BLIVE EKSEMPELVIS
MARKETINGSKOORDINATOR,
INFORMATIONSMEDARBEJDER,
SALGSKONSULENT ELLER ARBEJDE
MED PROJEKTER I EVENTINDUSTRIEN?
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På uddannelsens sidste semester kommer du i praktik, og herefter afsluttes uddannelsen med en hovedopgave. Uddannelsen til markedsføringsøkonom
udbydes på både dansk og engelsk (AP Graduate
in Marketing Management) og giver adgang til videregående uddannelser på bachelorniveau. Du vil
kunne få merit til uddannelser i både Danmark og
udlandet.
ADGANGSKRAV
Følgende giver adgang til uddannelsen:
• Gymnasial uddannelse med matematik eller virksomhedsøkonomi på B-niveau og engelsk på
C-niveau
• Merkantil erhvervsuddannelse inden for detailhandel, engroshandel, kontor eller finans med
matematik eller erhvervsøkonomi på B-niveau og
engelsk på C-niveau

FAKTA OM UDDANNELSEN

i

Titel: Markedsføringsøkonom
Niveau: Akademi
Varighed: 2 år
Semestre: 4
ECTS-point: 120
Steder: Roskilde og Nykøbing F

EN AF DE TING, SOM JEG BEDST KAN LIDE VED ERHVERVSAKADEMI
SJÆLLAND, ER, AT UNDERVISERNE ALTID ER TÆT PÅ OG HAR TID,
HVIS DER ER NOGET, MAN ER I TVIVL OM. UNDERVISERE HAR STOR
VIDEN OM DET, DE UNDERVISER I, OG DE ER GODE TIL AT HJÆLPE DE
STUDERENDE I GANG. GRUPPEARBEJDET, SOM ER EN STOR DEL AF
UDDANNELSEN, GØR, AT VI HAR MULIGHED FOR AT TAGE FAT PÅ STØRRE
PROJEKTER. JEG VIL ANBEFALE ANDRE AT LÆSE MARKEDSFØRINGSØKONOM, FORDI MAN PÅ RELATIVT KORT TID FÅR EN UDDANNELSE,
DER KAN ANVENDES I PRAKSIS. DET GØR DET MERE OVERSKUELIGT
AT STUDERE.
SENA AFZAL
Studerer Markedsføringsøkonom
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JEG HAR FÅET MEGET UD AF AT GÅ PÅ ERHVERVSAKADEMI
SJÆLLAND, BÅDE FAGLIGT OG PERSONLIGT. VI FÅR STOR
TRÆNING I AT FREMLÆGGE, HAR MANGE PROJEKTER, OG VI FÅR LOV
TIL AT PRØVE TEORI FRA UNDERVISNINGEN AF I PRAKSIS. VI HAR ET GODT
STUDIEMILJØ, UNDERVISERNE ER FANTASTISKE, DET ER LET AT KOMME I
KONTAKT MED INTERNATIONALE STUDERENDE, OG DER ER MANGE
MULIGHEDER FOR I AT KOMME I PRAKTIK. HVIS MAN HAR VILJEN,
KAN MAN KOMME LANGT MED EN UDDANNELSE FRA ERHVERVSAKADEMI
SJÆLLAND.
SOFIA STILTON
Studerer markedsføringsøkonom
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PROFESSIONSBACHELOR:
INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING
Uddannelsen giver jobmuligheder inden for:
Salg og international handel  Markedsføring  Eksport

PRÆSENTATION
Uddannelsen er en halvandet år lang professionsbachelor, der bygger oven på en anden kortere videregående uddannelse som for eksempel markedsføringsøkonomuddannelsen og kvalificerer dig til
selvstændigt og professionelt at udføre jobfunktioner knyttet til det internationale marked.
Du bliver undervist i fagområder som eksempelvis
salg, markedsføring og jura, men du får også viden
om ledelse og økonomi specielt i relation til international handel og samarbejde. Uddannelsen giver dig
et grundlag for forstå og drive international handel
på et højt niveau, og du lærer om de eksterne og interne faktorer, der har indflydelse på markedsføring
og salg, både nationalt og internationalt.
JOBFUNKTIONER
Med en uddannelse i international handel og markedsføring har du jobmuligheder inden for marketing, salg og eksport. Da uddannelsen har specielt
fokus på salg og de internationale aspekter ved handel og markedsføring, vil du typisk få job i virksomheders salgs- eller eksportafdelinger.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen i international handel og markedsføring
varer halvandet år inklusiv et praktikophold. Uddannelsen er i høj grad opbygget omkring realistiske cases og projekter, inddragelse af erhvervslivet i form
af deltagende virksomheder, og at du som studerende arbejder selvstændigt med stoffet. International
handel og markedsføring er en professionsbacheloruddannelse, og den kvalificerer til videregående
uddannelser på master- og kandidatniveau.
Uddannelsen udbydes både på dansk og engelsk
(International Sales and Marketing Management).
ADGANGSKRAV
Følgende giver adgang til uddannelsen:
• Uddannelse som markedsføringsøkonom eller tilsvarende kort videregående uddannelse
• Ved en optagelse på uddannelsen lægges der
vægt på dit adgangsgivende eksamen samt motivation og tidligere erfaring
Du kan blive indkaldt til en personlig samtale og skal
til ansøgningen vedlægge kopi af din adgangsgivende eksamen, dokumenter vedrørende erhvervserfaring og en begrundelse for, hvorfor du ønsker at
starte på uddannelsen.

FAKTA OM UDDANNELSEN

i

Titel: Professionsbachelor i internationale handel og
markedsføring
Niveau: Professionsbachelor
Varighed: 11/2 år
Semestre: 3
ECTS-point: 90
Steder: Roskilde og Næstved
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IT, WEB OG
MULTIMEDIER
DATAMATIKER / COMPUTER SCIENCE
DIGITALKONCEPTUDVIKLING (PBA)
MULTIMEDIEDESIGNER
WEBUDVIKLING (PBA)
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DATAMATIKER / COMPUTER SCIENCE
Uddannelsen giver jobmuligheder inden for:
It-systemer og databaser  Programmering, udvikling og vedligeholdelse
Planlægning og design  Informationsteknologi

PRÆSENTATION
Uddannelsen i Computer Science er for dig, der
ønsker en tidssvarende uddannelse, der giver dig
kompetencer til at arbejde i en bred vifte af funktioner inden for it. På uddannelsen får du et grundigt
kendskab til de væsentligste områder inden for it –
softwarekonstruktion og -arkitektur, databaser, systemudvikling, operativsystemer og netværk. Sidst
i uddannelsen får du desuden mulighed for at specialisere dig inden for det informationsteknologiske
område gennem de valgfag, som udbydes.
JOBFUNKTIONER
Med uddannelsen er du klar til at arbejde med it i
både private og offentlige virksomheder og at kunne programmere, udvikle og vedligeholde it-systemer. Alt efter, hvilken retning du har specialiseret
dig i, kan du designe it-systemer, programmere eller
vedligeholde store databaser.
UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen i Computer Science varer to et halvt
år inklusiv et tre måneders praktikophold, der typisk
danner grundlaget for dit afsluttende eksamens
projekt. Du vil få fag, der beskæftiger sig med
system
udvikling, generel programmering, compuarkitektur, operativsystemer med
ter- og software
videre.
Uddannelsen i Computer Science giver adgang til en
række videregående uddannelser og udbydes både
på dansk og engelsk (AP Graduate in Computer
Science).

VIDSTE DU, AT DU MED EN
UDDANNELSE SOM
DATAMATIKER FOR EKSEMPEL
KAN BLIVE SYSTEMUDVIKLER,
PROGRAMMØR ELLER
WEBDESIGNER?
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ADGANGSKRAV
Følgende giver adgang til uddannelsen:
• Gymnasial uddannelse med matematik på
B-niveau
• Særligt HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
• Data- og kommunikationsuddannelsen
• Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne med
matematik på B-niveau
• Relevant erhvervserfaring med matematik på
B-niveau

FAKTA OM UDDANNELSEN

i

Titel: Datamatiker
Niveau: Akademi
Varighed: 2 år
Semestre: 4
ECTS-point: 120
Steder: Slagelse, Roskilde og Næstved

JEG HAR LÆRT OM, HVORDAN MAN PROGRAMMERER, HVOR MAN
KAN BRUGE PROGRAMMERING I VIRKSOMHEDER, OG HVILKE SYSTEMER
MAN KAN LAVE. JEG KAN STADIG BLIVE BEDRE TIL PROGRAMMERING,
MEN JEG FØLER, AT JEG RYKKER MIG MEGET. JEG ER GLAD FOR,
AT VI TAGER EN TING AD GANGEN OG LÆRER, HVORFOR VI SKAL GØRE,
SOM VI GØR. DET MOTIVERER MIG MEGET, AT JEG VED, AT DER ER STOR
SANDSYNLIGHED FOR, AT JEG KOMMER DIREKTE I JOB BAGEFTER.
DANIEL BONNEMOSE HANSEN
Studerer datamatiker
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JEG SYNES, AT MIN UNDERVISNING LYKKES, NÅR ET
RELATIVT TUNGT TEORETISK EMNE BÅDE BLIVER
FORSTÅET OG RELATERER SIG TIL VIRKELIGHEDEN.
TEORI SKAL FORSTÅS I DEN KONTEKST, VI LEVER I. DET ER
OGSÅ DERFOR, AT DET ER SÅ VIGTIGT, AT VI SOM UNDERVISERE SELV HAR ERFARING FRA ERHVERVSLIVET.
KARSTEN VANDRUP
Adjunkt, underviser, Webudvikling, Datamatiker
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PROFESSIONSBACHELOR:

DIGITAL KONCEPTUDVIKLING

Uddannelsen giver jobmuligheder inden for:
Design og brugeroplever på digitale platforme  Digitalt reklamedesign  Servicedesign
Konceptudvikling

PRÆSENTATION
Overbygningsuddannelsen er for dig, der ønsker at
arbejde med konceptudvikling af digitale platforme
på et visuelt strategisk og praktisk niveau.
Du kan vælge mellem studieretningerne e-handel og
e-design og får en bred viden om digital kommunikation.
Derudover vil du få kendskab til emner som servicedesign, oplevelsesøkonomi, storytelling, brugervenlighed, digital designudvikling, projektledelse og
interkulturelle forhold. Undervisningen foregår i et
multikulturelt bureaumiljø, hvor vægten ligger på
teamarbejde, e-learning og virtuel projektledelse.
Dette vil gøre dig i stand til at udvikle innovative og
økonomisk bæredygtige koncepter.
JOBFUNKTIONER
Overalt i samfundet er der brug for nye kreative digitale koncepter og applikationer. Studiet giver dig
jobmuligheder inden for strategisk udvikling af nye
digitale forretningsmuligheder inden for stort set
alle brancher. Du vil kunne finde jobs inden for innovativ udvikling af traditionelle virksomheder samt
udvikle kommunikations- og designkoncepter af interaktive digitale løsninger.
Du vil få gode kvalifikationer til at starte selvstændig
virksomhed eller indgå som projektleder, konceptudvikler, servicedesigner, designer af brugeroplevelser
på digitale platforme, digital reklamedesigner samt
arbejde med social og viral media inden for både
små og store virksomheder og organisationer.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Professionsbacheloruddannelsen i Digitalkoncept
udvikling varer halvandet år. Uddannelsen består
af et halvt år med obligatorisk undervisning i Digital
konceptudvikling, projektledelse, brugervenlighed
og brugeroplevelse (UX) samt videnskabsteori. Desuden er der et halvt års specialiseringsperiode i enten e-design eller e-handel, og uddannelsen afsluttes
med dels et praktikophold dels et virksomheds
relateret eksamensprojekt.
Uddannelsen udbydes både på dansk og engelsk.
ADGANGSKRAV
Følgende uddannelser giver adgang:
• Multimediedesigner
• E-designer
• Designteknolog
• Datamatiker
Andre merkantile og tekniske uddannelser kan give
adgang, men det vil komme an på en konkret uddannelse.

FAKTA OM UDDANNELSEN

i

Titel: Professionsbachelor i digital konceptudvikling
Niveau: Professionsbachelor
Varighed: 11/2 år
Semestre: 3
ECTS-point: 90
Steder: Køge og Slagelse
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MULTIMEDIEDESIGNER
Uddannelsen giver jobmuligheder inden for:
Programmering  Webdesign  Computergrafik  Animation  Idéudvikling

PRÆSENTATION
Uddannelsen til multimediedesigner er for dig, der
ønsker at arbejde kreativt med computeren som
vigtigste arbejdsredskab.
På uddannelsen til multimediedesigner lærer du
først og fremmest de teoretiske og praktiske værktøjer, der skal bruges til professionelt design inden
for multimedieområdet. Du arbejder ud fra idéfase
med lyd, tekst, billede, grafik, animation og video til
færdige, kørende produktioner og får samtidig en
indføring i, hvordan et medieprodukt fungerer i forhold til marked og til bruger.
JOBFUNKTIONER
Som multimediedesigner har du mange jobmuligheder inden for it- og medieområdet samt i den
grafiske branche. Du kan arbejde som blandt andet projektkoordinator, webdesigner, programmør
eller planlægger, ligesom du kan medvirke ved implementering, administration og vedligeholdelse af
multimedieproduktioner.
UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen til multimediedesigner varer to år og
består af obligatoriske og valgfrie faglementer, tre
måneders praktik og et afsluttende eksamensprojekt. Praktikken kan foregå i Danmark eller udlandet.
Eksamensprojektet består i løsning af en konkret
opgave og kan laves i samarbejde med praktikstedet eller en anden virksomhed.
Uddannelsen til multimediedesigner udbydes på
både dansk og engelsk.
Den giver adgang til en videregående uddannelse,
og du vil kunne få merit til uddannelser i både Danmark og udlandet.
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ADGANGSKRAV
Følgende giver adgang til uddannelsen:
• Gymnasial uddannelse med engelsk på C-niveau
og enten mate
matik eller erhvervsøkonomi på
C-niveau
• Erhvervsuddannelserne Data- og kommunikationsuddannelsen med specialer, digital media,
film og tv-produktionsuddannelsen, fotograf, grafisk tekniker, mediegrafiker (trin 2) eller teknisk
designer
• Anden relevant erhvervsuddannelse med engelsk
på C-niveau og enten matematik eller erhvervs
økonomi på C-niveau
• Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne med
engelsk på C-niveau

FAKTA OM UDDANNELSEN

i

Titel: Multimediedesigner
Niveau: Akademi
Varighed: 2 år
Semestre: 4
ECTS-point: 120
Steder: Køge, Slagelse og Nykøbing F

MÅLET MED MIN UNDERVISNING ER AT SKABE DYGTIGE MULTIMEDIEDESIGNERE, DER KAN GÅ DIREKTE UD I EN VIRKSOMHED OG SKABE
VÆRDI FRA DAG ET. FOR MIG ER DET VIGTIGT, AT DE VIL SELV OG
KAN SELV, OG GENNEM UNDERVISNINGEN FORSØGER JEG AT LÆRE DEM,
HVORDAN MAN SKABER ET PRODUKT, KOMMUNIKERER EFFEKTIVT OG
BEVARER OVERBLIKKET. I ET FORLØB HOS OS KOMMER EN STUDERENDE
IGENNEM MINIMUM 15 PROJEKTER, SÅ MED EN UDDANNELSE FRA ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND BLIVER MAN EN MULTIMEDIEDESIGNER, DER
MESTRER SIT FAG BÅDE TEORETISK OG I PRAKSIS.
STEEN HILLEBRECHT
Underviser, multimediedesign og kommunikation
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JEG HAR LÆRT AT LAVE HJEMMESIDER
FOR STORE VIRKSOMHEDER. NÅR JEG
BLIVER FÆRDIG, ER JEG I STAND TIL AT
DESIGNE HJEMMESIDER OG LAVE DATABASER,
HVILKET ER NOGET, SOM MANGE FIRMAER KAN
BRUGE. UNDERVISERNE PÅ ERHVERVSAKADEMI
SJÆLLAND ER ENGAGEREDE OG GLADE FOR AT
HJÆLPE EN, HVIS MAN HAR ET PROBLEM. UNDER
VISNINGEN ER MEGET PRAKTISK ANLAGT, OG DET
GØR, AT JEG FØLER MIG PARAT TIL AT LAVE NOGET
FOR EN KUNDE FRA DAG ET, FORDI JEG VED,
HVORDAN JEG SKAL BRUGE MIN VIDEN I PRAKSIS.
LASSE MICHAEL SVENSSON
Studerer webudvikling
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PROFESSIONSBACHELOR:

WEBUDVIKLING

Uddannelsen giver jobmuligheder inden for:
Design og konstruktion af webapplikationer  Planlægning og arkitektur af websystemer

PRÆSENTATION
En professionsbachelor i webudvikling er for dig, der
vil udvikle og designe webapplikationer. Du lærer at
analysere og anvende forskellige systemer, og du
får kompetencer til at arbejde på tværs af platforme,
medier og applikationer. Fagmodulerne giver dig et
grundigt kendskab til Back-end programmering og
Front-end programmering, databaser og XML, udviklingsmiljøer og CMS, webkommunikation og netværkssociologi.

ADGANGSKRAV
Følgende giver adgang til uddannelsen:
• Uddannelse som datamatiker eller multimediedesigner
• Du kan også få foretaget en realkompetencevurdering på baggrund af en videregående voksenuddannelse (VVU) eller en diplomuddannelse

JOBFUNKTIONER
Med en professionsbachelor i webudvikling er du
rustet til at arbejde med webbaserede systemer og
applikationer i offentlige eller private virksomheder,
for eksempel i konsulent- eller softwarefirmaer eller
i it-branchen generelt. Efter nogle års erfaring vil du
typisk kunne varetage overordnede funktioner i forbindelse med planlægning og arkitektur af komplicerede websystemer.

FAKTA OM UDDANNELSEN

UDDANNELSENS OPBYGNING
En professionsbachelor i webudvikling varer halvandet år og består af obligatoriske moduler (fag) og
en række valgfag. På disse kan du vælge at specialisere dig inden for en række forskellige områder, der
er relevante for webudvikling – det kan eksempelvis
være inden for projektledelse, it-sikkerhed eller interfacedesign og medieteknologier.

i

Titel: Professionsbachelor i webudvikling
Niveau: Professionsbachelor
Varighed: 11/2 år
Semestre: 3
ECTS-point: 92
Steder: Roskilde

Uddannelsen kvalificerer til videregående uddannelse på master- og kandidatniveau.

VIDSTE DU, AT 65 PROCENT
AF VORES STUDERENDE
SKRIVER DERES AFSLUTTENDE PROJEKT SAMMEN MED
DERES PRAKTIKVIRKSOMHED?
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JORDBRUG OG
HAVE/PARK
HAVE- OG PARKINGENIØR (PBA)
JORDBRUGSTEKNOLOG
JORDBRUGSVIRKSOMHED (PBA)
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PROFESSIONSBACHELOR:

HAVE- OG PARKINGENIØR
Uddannelsen giver jobmuligheder inden for:
Planlægning, udvikling og pleje af byens grønne områder  Parkdrift og kirkegårdsledelse
Anlægs- og driftsstyring  Design og projektering  Ledelse og innovation

PRÆSENTATION
Uddannelsen til have- og parkingeniør er for dig, der
ønsker at arbejde med ledelse og udvikling af byens
grønne områder på et højt niveau. På uddannelsen
lærer du at designe, planlægge og pleje haver, parker, bynær natur, sportsarealer og kirkegårde. Du får
en særligt indsigt i planter og urbane vækstforhold,
parkdrift, anlægs- og driftsstyring, klimatilpasning
og landskabsarkitektur. På uddannelsen er der desuden særligt fokus på ledelse, driftsstyring, jura og
økonomi, som kvalificerer dig til et fremtidigt lederjob i den grønne sektor.
På uddannelsen opbygger du en erhvervsrettet og
kreativ profil med en solid placering mellem det
håndværksmæssige og det akademiske niveau.
JOBFUNKTIONER
Som have- og parkingeniør vil du kunne få job som
eksempelvis driftsleder, konsulent eller projektleder
i en kommune, et boligselskab eller i et privat anlægs- og entreprenørfirma eller job som overgartner, kirkegårdsleder eller indgå i arbejdet på en arkitekttegnestue.
UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen til have- og parkingeniør varer fire år
inklusiv to praktikperioder i en dansk eller udenlandsk virksomhed på henholdsvis tredje og fjerde
uddannelsesår. Uddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, og den kvalificerer til videregående uddannelser på master- eller kandidatniveau.
Uddannelsen foregår på dansk, men der er både
dansk og engelsk litteratur.
Jordbrugsteknologer med linjen landskab og anlæg
kan tage uddannelsen som en to-årig overbygnings
uddannelse.
Uddannelsen udbydes af Ervhervsakademi Sjælland
i samarbejde med Skov og Landskab, Københavns
Universitet.
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ADGANGSKRAV
Følgende giver adgang til uddannelsen:
• Gymnasial uddannelse (hf, htx, stx)
• Erhvervsuddannelse som skov- og naturtekniker,
anlægsgartner, produktionsgartner, væksthusgartner, landbrugsuddannelsen eller faglært landmand
• Specifikke adgangskrav: Dansk på A-niveau, matematik på B-niveau, engelsk på C-niveau samt
biologi eller kemi på B-niveau eller bioteknologi
på A-niveau
Har du en erhvervsuddannelse skal du søge optagelse via kvote 2.

FAKTA OM UDDANNELSEN

i

Titel: Have- og parkingeniør
Niveau: Professionsbachelor
Varighed: 4 år
Semestre: 8
ECTS-point: 240
Steder: (Roskilde) Nødebo

VIDSTE DU, AT ALLE
FRA DET FØRSTE HOLD
AF HAVE- OG PARKINGENIØRER, DER DIMITTEREDE I
2014, KOM I JOB I LØBET AF DET
FØRSTE ÅR?
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VIDSTE DU, AT DU SOM
JORDBRUGSTEKNOLOG FOR
EKSEMPEL KAN FÅ ARBEJDE
SOM KONSULENT, PROBLEMKNUSER, PRODUKTIONSLEDER, SÆLGER
ELLER UNDERVISER?
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JORDBRUGSTEKNOLOG
Uddannelsen giver jobmuligheder inden for:
Landskab og anlæg  Miljø og natur  Husdyrproduktion  Planteproduktion

PRÆSENTATION
Uddannelsen til jordbrugsteknolog er for dig, der
ønsker en bred vifte af kvalifikationer inden for de
grønne områder. Efter to år har du et fagligt godt
fundament, er blevet specialiseret i den retning, du
selv vælger, og har fået en uddannelse, hvor du har
fået både teoretisk viden og indsigt i det praktiske.
På uddannelsen får du kendskab til de faktorer, der
påvirker miljø og natur. Alt efter, hvilken retning du
vælger at specialisere dig i, lærer du at styre, drifte
og etablere grønne områder og bymiljøer eller bliver
i stand til at rådgive inden for plante- og husdyrproduktion.
For at kvalificere dig til et lederjob, får du også undervisning i ledelse, kommunikation, arbejdsmiljø,
globale forhold, planlægning og produktionsstyring.
JOBFUNKTIONER
Som jordbrugsteknolog kan du bestride mange forskellige jobs. Du kan finde job inden for forskning,
salg og rådgivning i landbrugssektoren, inden for
miljøforvaltninger i både offentligt og privat regi,
inden for park- og naturforvaltning og i anlægsgartnervirksomheder, der arbejder med etablering og
drift af bymiljøer og grønne områder.
Nogle jordbrugsteknologer bliver desuden undervisere, og andre starter selvstændig virksomhed. Ofte
vil jobbet være en kombination af praktiske og administrative opgaver, og det er en fordel, hvis du har
flair for samarbejde, formidling og it.
UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen til jordbrugsteknolog tager to år inklusiv tre måneders praktik og består af både obligatoriske og valgfrie elementer.

Uddannelsen til jordbrugsteknolog giver dig adgang
til videreuddannelse, for eksempel professionsbacheloruddannelsen i jordbrugsvirksomhed, der tager
halvandet år.
ADGANGSKRAV
Følgende giver adgang til uddannelsen:
• Gymnasial uddannelse med mate
matik og kemi
på C-niveau
• Erhvervsuddannelse som dyrepasser, anlægsgartner, produktionsgartner, væksthusgartner,
skov- og naturtekniker eller anden erhvervsuddannelse inden for landbrug
• Anden relevant erhvervsuddannelse med matematik på C-niveau og naturfag, fysik eller kemi på
C-niveau
• Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

FAKTA OM UDDANNELSEN
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Titel: Jordbrugsteknolog
Niveau: Akademi
Varighed: 2 år
Semestre: 4
ECTS-point: 120
Steder: Slagelse

Du skal vælge mellem en af følgende linjer: Landskab og anlæg, Miljø og natur, Husdyrproduktion
e
 ller Planteproduktion.
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PROFESSIONSBACHELOR:

JORDBRUGSVIRKSOMHED

Uddannelsen giver jobmuligheder inden for:
Landskab og anlæg  Miljø og natur  Husdyrproduktion  Planteproduktion

PRÆSENTATION
Som professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed opnår du kompetencer til at løse komplekse problemstillinger på et højt niveau. Du får viden og værk
tøjer til at varetage opgaver inden for eksempelvis
projektledelse, strategi, drift og produktion, personale- og ledelsesudvikling, miljø, kvalitet og innovation. Du bliver en kompetent sparringspartner for
virksomheder, organisationer og deres samarbejdspartnere.

Uddannelsen er en professions
bachelor (PBA),
som består af halvandet års overbygning på Jordbrugsteknolog. Hvis dit udgangspunkt er en faglig eller gymnasial uddannelse, begynder du på
jordbrugsteknologuddannelsen (to år) og fortsætter
på en PBA (halvandet år). Det vil sige, at uddannelsen i alt tager tre et halvt år.

Professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed retter
sig bredt mod de grønne fag og er for dig, der vil
være med til at stå for udvikling i virksomhederne.

ADGANGSKRAV
Uddannelse som Jordbrugsteknolog eller tilsvarende.

JOBFUNKTIONER
Uddannelsen til professionsbachelor giver dig en
lang række gode muligheder.
Du kan arbejde med virksomhedsdrift og ledelse i
for eksempel anlægsgartnervirksomheder og kommunale parkforvaltninger eller med miljøforvaltning
og miljørådgivning i kommunale miljøforvaltninger
og rådgivende ingeniørvirksomheder. Du kan også
arbejde med rådgivning i landbrugets rådgivningsog forskningssektor.
UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen indeholder et ti ugers praktikophold
og slutter med et bachelorprojekt.
Du vælger mellem to studieretninger: Jordbrugsbiologi eller Jordbrugs
økonomi. Har du valgt den
biologiske retning, skal du yderligere vælge mellem
specialerne Husdyr og Miljø.

FAKTA OM UDDANNELSEN
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Titel: Professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed
Niveau: Professionsbachelor
Varighed: 11/2 år
Semestre: 3
ECTS-point: 90
Steder: Slagelse
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Uddannelsen giver dig adgang til videreuddannelse
på kandidatniveau.

VIDSTE DU, AT DU MED
EN UDDANNELSE I
JORDBRUGSVIRKSOMHED
KAN FÅ JOB INDEN FOR
MILJØFORVALTNING OG
-RÅDGIVNING?
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LABORANT
PROCESTEKNOLOG
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ERNÆRINGSTEKNOLOG
Uddannelsen giver jobmuligheder inden for:
Måltidsproduktion  Ernæringsforhold  Køkkenhygiejne  Køkkenledelse  Kvalitetssikring

PRÆSENTATION
Uddannelsen til ernæringsteknolog er for dig, der
ønsker en lederuddannelse inden for ernæring og
sundhed.
På uddannelsen til ernæringsteknolog lærer du at
sikre ernæringsrigtig og velsmagende kost, ligesom
du bliver undervist i fag som menusammensætning,
hygiejne og måltidsproduktion. Uddannelsen har
desuden stærkt fokus på ledelseskompetencer, hvor
du bliver indført i personaleledelse, administration
og økonomi.
JOBFUNKTIONER
Som ernæringsteknolog kan du blive leder eller mellemleder af større eller mindre køkkener på eksempelvis sygehuse, sociale eller pædagogiske institu
tioner og i private virksomheder. Her vil du ofte have
ansvaret for udviklingen og produktionen af sunde
og velsmagende måltider til blandt andet børn, ældre og personer med særlige behov.
UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen til ernæringsteknolog er en af i alt fire
uddannelsesretninger i procesteknologiuddannelsen
og varer to år inklusiv ti ugers praktikophold. Efter
et obligatorisk halvt år på procesteknologi vælger
du dit speciale i ernæringsteknologi. Uddannelsen
afsluttes med et eksamensprojekt, der almindeligvis
foregår i samarbejde med en virksomhed.

plomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og
kemi eller en professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi.
ADGANGSKRAV
Følgende giver adgang til uddannelsen:
• Gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau. Derudover enten bioteknologi på A-niveau
eller kemi på C-niveau
• Erhvervsuddannelse som mejerist, procesopera
tør, bager og konditor, gastronom, detailslagter,
industrislagter med specialer eller ernæringsassistent
• Anden relevant erhvervsuddannelse med engelsk
på C-niveau og naturfag, kemi eller matematik på
C-niveau
• Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

FAKTA OM UDDANNELSEN

i

Titel: Ernæringsteknolog
Niveau: Akademi
Varighed: 2 år
Semestre: 4
ECTS-point: 120

Med en uddannelse som ernæringsteknolog kan du
videreuddanne dig med eksempelvis en teknisk di-

VIDSTE DU, AT DU MED EN
UDDANNELSE I ERNÆRING
BLIVER KVALIFICERET TIL AT
PLANLÆGGE, LEDE OG OPTIMERE
PRODUKTION AF ERNÆRINGSRIGTIGE
MÅLTIDER I STORKØKKENER,
KANTINER OG LIGNENDE I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER?
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Steder: Roskilde

VIDSTE DU, AT DU MED EN UDDANNELSE
I ERNÆRING BÅDE FÅR ERNÆRINGSOG LEDELSESFAGLIGHEDER OG BLIVER
OPKVALIFICERET TIL AT DRIVE ET KØKKEN
MED MÅLTIDSPRODUKTION?
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VIDSTE DU, AT DU SOM
FØDEVARETEKNOLOG KAN
BESKÆFTIGE DIG MED AT SIKRE OG
KONTROLLERE EN HØJ STANDARD
INDEN FOR FØDEVARESIKKERHED
OG -KVALITET?
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FØDEVARETEKNOLOG
Uddannelsen giver jobmuligheder inden for:
Fødevaresikkerhed  Kvalitets- og miljøstyring  Produktudvikling  Fødevarelovgivning
Fødevareproduktion

PRÆSENTATION
Uddannelsen til fødevareteknolog er for dig, der ønsker en uddannelse med fokus på varer i fødevareindustrien.
På uddannelsen til fødevareteknolog lærer du at sikre fødevarernes kvalitet, ligesom du bliver undervist
i fødevareproduktion, fødevaresikkerhed, fødevarelovgivning, produktudvikling, sundhed og ernæring.
JOBFUNKTIONER
Som fødevareteknolog kan du arbejde inden for fødevareindustrien eller i fødevarekontrollen. Her kan
du være med til at sikre og kontrollere samfundets
standard inden for fødevaresikkerhed og -kvalitet,
ligesom du kan designe sunde og velsmagende fødevarer til såvel det nationale som internationale
marked.
UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen til fødevareteknolog er en af i alt fire
uddannelsesretninger i procesteknologiuddannelsen og varer to år inklusiv ti ugers praktikophold. Efter et obligatorisk halvt år på procesteknologi vælger du dit speciale i fødevareteknologi. Uddannelsen
afsluttes med et eksamensprojekt, der almindeligvis
foregår i samarbejde med en virksomhed.
Med en uddannelse som fødevareteknolog kan du
videreuddanne dig med eksempelvis en teknisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og
kemi eller en professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi.

ADGANGSKRAV
Følgende giver adgang til uddannelsen:
• Gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau. Derudover enten bioteknologi på A-niveau
eller kemi på C-niveau
• Erhvervsuddannelse som mejerist, procesoperatør, bager og konditor, gastronom, detailslagter,
industrislagter med specialer eller ernæringsassistent
• Anden relevant erhvervsuddannelse med engelsk
på C-niveau og naturfag, kemi eller matematik på
C-niveau
• Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

FAKTA OM UDDANNELSEN

i

Titel: Fødevareteknolog
Niveau: Akademi
Varighed: 2 år
Semestre: 4
ECTS-point: 120
Steder: Roskilde
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LABORANT
Uddannelsen giver jobmuligheder inden for:
Bio-, kemi- og fødevareteknologi  Mikrobiologi  Medicin

PRÆSENTATION
På uddannelsen til laborant beskæftiger du dig med
bio- og kemiteknologiske emner. Gennem undervisning i kemi, matematik, mikrobiologi og laboratorieteknik lærer du de grundlæggende forudsætninger
for at udføre prøver og analyser af varer inden for
områderne medicin, fødevarer og den kemiske industri.
JOBFUNKTIONER
Som laborant er du med i forbindelse med produktion, udvikling, rådgivning og kontrol i såvel private
som offentlige virksomheders tekniske laboratorier.
Du kan blandt andet være den, der tester og kontrollerer råvarer og færdigvarer, inden de sendes ud
til forbrugerne, eller du kan bruge din tekniske og
faglige viden sammen med forskere til at udvikle nye
produkter som blandt andet medicin, kosmetik og
maling.

ADGANGSKRAV
Følgende giver adgang til uddannelsen:
• Gymnasial uddannelse med mate
matik på C-niveau og enten kemi på C-niveau eller bioteknologi
på A-niveau
• Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne med
matematik på C-niveau og enten kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau
• Erhvervsuddannelse som mejerist eller procesoperatør med matematik på C-niveau og enten
kemi eller naturfag på C-niveau

FAKTA OM UDDANNELSEN

i

UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen til laborant varer to et halvt år. Den består af en obligatorisk del og en valgdel, som veksler
mellem teoretisk undervisning og praktisk arbejde i
laboratoriet, samt et længerevarende praktikophold
af et års varighed. Praktikopholdet vurderes selvstændigt og danner grundlaget for det afsluttende
eksamensprojekt.
Uddannelsen til laborant giver adgang til videreuddannelse, og du vil blandt andet kunne få merit til
uddannelser på universiteter og ingeniørhøjskoler til
eksempelvis kemiingeniør, levnedsmiddelingeniør,
farmaceut, uddannelser inden for biologi og bioteknologi og uddannelser inden for miljø.

VIDSTE DU, AT DU SOM LABORANT
KAN FÅ ARBEJDE I EKSEMPELVIS
MEDICINALINDUSTRIEN, DEN
BIOTEKNOLOGISKE INDUSTRI OG
FØDEVARE- OG PROCESINDUSTRIEN?
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Titel: Laborant
Niveau: Akademi
Varighed: 2 år
Semestre: 4
ECTS-point: 120
Steder: Roskilde og Slagelse

PÅ ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND HAR JEG FUNDET UD AF,
HVAD JEG ER GOD TIL, OG HVAD JEG VIL LAVE RESTEN AF MIT LIV.
FOR MIG ER DET VIGTIGT, AT UNDERVISNINGEN IKKE ER TØR TEORI,
MEN AT VI DERIMOD ARBEJDER MED OPGAVERNE I PRAKSIS. PÅ DEN MÅDE
FÅR MAN HURTIGT AFKLARET, HVAD MAN ER GOD TIL, OG HVAD MAN KAN
LIDE AT BRUGE SIN TID PÅ. DERUDOVER ER DER GODE MULIGHEDER FOR
COACHING ELLER FOR AT FÅ EN UNDERVISER ELLER EN STUDERENDE
SOM MENTOR, SÅ MAN HAR EN AT STØTTE SIG TIL.
LINE SØNDERGAARD
Studerer laborant
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DE STUDERENDE SKAL HAVE DET RART OG FØLE, AT VI TAGER DEM
SERIØST, OG DE SKAL VIDE, AT VI ER DER FOR AT HJÆLPE DEM,
NÅR DE HAR PROBLEMER. MÅLET MED MIN UNDERVISNING ER, AT DE
LÆRER AT SØGE SANDHEDEN OG VÆRE KRITISKE, NÅR DE LÆRER NOGET
OG MED DERES EGNE RESULTATER. MED EN UDDANNELSE SOM PROCESTEKNOLOG FRA ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND FÅR MAN ADGANG TIL ET
INTERESSANT JOB, EN HØJ LØN OG GODE ARBEJDSTIDER.
EVA TRUNDSØ
Adjunkt, underviser, procesteknolog

54 XXXXXXXX

PROCESTEKNOLOG
Uddannelsen giver jobmuligheder inden for:
Bioteknologiske og kemiske processer  Procesteknik  Produktionsprocesser  Kvalitetskontrol

PRÆSENTATION
På uddannelsen til procesteknolog får du indsigt i
produktionsprocessen i forbindelse med fremstilling
af eksempelvis fødevarer, medicin eller kemiske produkter. Du lærer om procestekniske enhedsoperationer, måling, styring og regulering af procesanlæg,
kemiske og bioteknologiske produktionsprocesser
og kvalitetssikring.
JOBFUNKTIONER
Som procesteknolog har du mulighed for at søge arbejde både i private virksomheder og i den offentlige sektor. Her vil du kunne bestride produktions- og
kontrolfunktioner og deltage i produktudvikling og
procesoptimering. Desuden vil du i et samarbejde
med ingeniører også kunne være med til at opbygge og tilpasse eventuelle ændringer i produktionsanlægget.
UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen til procesteknolog er en af i alt fire uddannelsesretninger i procesteknologiuddannelsen
og varer to år inklusiv ti ugers praktikophold. Efter
et obligatorisk halvt år vælger du at fortsætte med
et speciale i procesteknologi. Uddannelsen afsluttes
med et eksamensprojekt, der almindeligvis foregår i
samarbejde med en virksomhed.
Med en uddannelse som procesteknolog kan du
videreuddanne dig med eksempelvis en teknisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og
kemi eller en professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi.

ADGANGSKRAV
Følgende giver adgang til uddannelsen:
• Gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau. Derudover enten bioteknologi på A-niveau
eller kemi på C-niveau
• Erhvervsuddannelse som mejerist, procesoperatør, bager og konditor, gastronom, detailslagter,
industrislagter med specialer eller ernæringsassistent
• Anden relevant erhvervsuddannelse med engelsk
på C-niveau og naturfag, kemi eller matematik på
C-niveau
• Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

FAKTA OM UDDANNELSEN

i

Titel: Procesteknolog
Niveau: Akademi
Varighed: 2 år
Semestre: 4
ECTS-point: 120
Steder: Roskilde
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MANAGEMENT,
LOGISTIK OG
SERVICE
ADMINISTRATIONSØKONOM
LOGISTIKØKONOM
SERVICEØKONOM
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ADMINISTRATIONSØKONOM
Uddannelsen giver jobmuligheder inden for:
Jura  Samfundsforhold  Organisation  Ledelse  Forvaltning

PRÆSENTATION
Uddannelsen til administrationsøkonom er for dig,
der ønsker en bred viden om og tværgående forståelse for administrative funktioner i en moderne
organisation.
På uddannelsen til administrationsøkonom lærer du,
hvordan samspillet mellem virksomhed og kunder og
mellem borger og forvaltninger fungerer, ligesom du
lærer at arbejde med projektstyring, kvalitetskontrol
og personaleudvikling. Da en administrationsøkonom fungerer i samspil med det politiske og civile
samfund, vil du desuden blive undervist i nationale
og internationale samfundsforhold og få indføring i
den juridiske side af en forvaltning.
JOBFUNKTIONER
Som administrationsøkonom kan du varetage de
fleste administrative funktioner på mellemlederniveau både i offentlige og private virksomheder og
organisationer. Du vil kunne arbejde inden for områder som eksempelvis projektledelse, administration,
økonomi, ledelse, HR og organisationsudvikling.
UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen til administrationsøkonom varer to år
og består af obligatoriske og valgfrie fagelementer,
tre måneders praktik og et afsluttende eksamensprojekt.
Praktikken kan foregå i Danmark eller udlandet. Eksamensprojektet kan laves i samarbejde med pratikstedet eller og anden virksomhed.

VIDSTE DU, AT DU SOM
ADMINISTRATIONSØKONOM
ARBEJDER MED AT ORGANISERE,
SERVICERE, KOORDINERE, STYRE
OG HAVE KONTAKT MED MANGE
MENNESKER?
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ADGANGSKRAV
Følgende giver adgang til uddannelsen:
• Gymnasial uddannelse med engelsk på C-niveau
og enten matematik på C-niveau eller erhvervsøkonomi på C-niveau eller virksomhedsøkonomi
på B-niveau
• Kontoruddannelse generel eller kontoruddannelse med specialer
• Relevant erhvervsuddannelse med matematik på
C-niveau eller erhvervsøkonomi på C-niveau og
engelsk på C-niveau

FAKTA OM UDDANNELSEN
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Titel: Administrationsteknolog
Niveau: Akademi
Varighed: 2 år
Semestre: 4
ECTS-point: 120
Steder: Køge og Næstved

PÅ ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND ER DER PLADS TIL ALLE OG
PLADS TIL AT UDVIKLE SIG, OG UNDERVISEREN ER ALTID TÆT PÅ.
PÅ MIN UDDANNELSE ARBEJDER VI MED, HVORDAN MAN LEDER OG
ORGANISERER EN STOR VIRKSOMHED OG UDVIKLER SIG SELV OG MEDARBEJDERNE PÅ SAMME TID. JEG HAR LÆRT, HVORDAN MAN KOMMUNIKERER, OG HVORDAN MAN LEDER EN VIRKSOMHED PÅ DEN RIGTIGE MÅDE,
DEN DEMOKRATISKE MÅDE.
MIKE KARGAARD JØRGENSEN
Studerer administrationsøkonom
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LOGISTIK ER MEGET OFTE EN AF DE STØRSTE
OMKOSTNINGER I EN VIRKSOMHEDS ØKONOMI.
DET ER EN TUNG POST. NETOP DERFOR ER DET SÅ
VIGTIGT, AT DER ER STYR PÅ LOGISTIKSIDEN, OG AT
VIRKSOMHEDENS SUPPLY CHAIN ER OPTIMAL. MIT ENKLE BUDSKAB ER, AT DET ER MULIGT AT EFFEKTIVISERE.
DET ER DET, MIN UNDERVISNING HANDLER OM
– AT FINDE DEN EFFEKTIVISERING.
THOMAS LOHSE
Underviser, Logistikøkonom
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LOGISTIKØKONOM
Uddannelsen giver jobmuligheder inden for:
Udveksling af varer, informationer og penge  Koordinering og styring  Logistiske processer
Indkøb og råvarer  Planlægning

PRÆSENTATION
Uddannelsen til logistikøkonom er for dig, der ønsker en central rolle i en virksomheds udveksling af
varer, informationer og penge i et globalt perspektiv.
På uddannelsen til logistikøkonom lærer du at planlægge og styre varernes vej igennem en virksomhed
og ud i verden. Du får kendskab til alle led i en logistisk proces fra indkøb af råvarer til forsendelsen af
de færdige varer, ligesom du bliver undervist i de
forhold, der kan påvirke transporten og markedet.
JOBFUNKTIONER
Som logistikøkonom er der jobmuligheder inden for
logistik, transport, luftfart og forsyningsvirksomheder generelt. Typiske arbejdssteder vil være i produktions-, handels- og servicevirksomheder, hos
speditører, shippingfirmaer, rederier og hos luftfartsselskaber. Her vil du have en central rolle i planlægning, koordinering og styring af virksomhedens
vare-, informations- og pengestrømme på nationalt
såvel som internationalt niveau.
UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen til logistikøkonom varer to år og består
af obligatoriske og valgfrie fagelementer, tre måneders praktikophold og et afsluttende eksamensprojekt. Praktikopholdet kan foregå i Danmark eller udlandet.
Eksamensprojektet kan laves i samarbejde med
praktikstedet eller en anden virksomhed.

Uddannelsen til logistikøkonom udbydes på dansk
og engelsk og giver adgang til videreuddannelse på
bachelor- eller diplomniveau i både Danmark og udlandet.
ADGANGSKRAV
Følgende giver adgang til uddannelsen:
• Gymnasial uddannelse med engelsk på B-niveau
og matematik på C-niveau
• Erhvervsuddannelserne handelsuddannelsen med
specialer, kontoruddannelsen med specialer, lager- og terminaluddannelsen (trin 3), personbefordringsuddannelsen (trin 3), postuddannelsen
(trin 3), vejgodstransportuddannelsen eller kørselsdisponent
• Anden relevant erhvervsuddannelse med engelsk
på B-niveau og matematik på C-niveau

FAKTA OM UDDANNELSEN

i

Titel: Logistikøkonom
Niveau: Akademi
Varighed: 2 år
Semestre: 4
ECTS-point: 120
Steder: Køge

VIDSTE DU, AT DU MED EN
UDDANNELSE I LOGISTIK
BLIVER KVALIFICERET TIL
AT ANALYSERE, PLANLÆGGE OG
GENNEMFØRE LØSNINGER, DER
VEDRØRER LOGISTIK I PRIVATE OG
OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER
NATIONALT OG INTERNATIONALT?
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SERVICEØKONOM
Uddannelsen giver jobmuligheder inden for:
Hotel- og restaurantmanagement  Turismemanagement  Servicemanagement
Servicemarketing  Serviceøkonomi

PRÆSENTATION
Uddannelsen til international serviceøkonom er for
dig, der ønsker en managementuddannelse inden
for turisme, service-, restaurations- eller hotelbranchen.
På uddannelsen til serviceøkonom får du indblik i
en organisations opbygning og ledelse og personaleudvikling. Du lærer at varetage administrative,
økonomiske og markedsføringsmæssige opgaver, ligesom du får en grundig indføring i de eksterne forhold som eksempelvis kulturforskelle og samfundsforhold, der påvirker en organisation.
JOBFUNKTIONER
Som serviceøkonom er du rustet til et job inden for
turisme, hotel, restauration-, kultur- og kongres- og
konsulentvirksomheder. Både inden for den private
og offentlige sektor. Her kan du arbejde med udvikling, planlægning og organisering af serviceydelser,
ligesom du kan koordinere og administrere på alle
niveauer. Du får desuden kvalifikationer til at arbejde
med ledelsesmæssige og erhvervsøkonomiske områder og til at arbejde på tværs af kulturelle, uddannelsesmæssige og sproglige grænser.
UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen til serviceøkonom varer to år og består af en obligatorisk del, en specialedel og 13 ugers
praktikophold. På specialedelen vælger du mellem
tre områder: Servicemanagement (Køge), turismemanagement (Køge) eller hotel- og restaurantmanagement (Slagelse).
Servicebranchen er international og derfor udbydes undervisningen i specialerne på engelsk. Sprog i
forbindelse med eksamen og opgaveaflevering kan
være på dansk eller engelsk.
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Praktikopholdet kan du tage i en dansk eller udenlandsk virksomhed.
Du kan tage uddannelsen på dansk i Køge og Slagelse og på engelsk i Køge.
ADGANGSKRAV
Følgende giver adgang til uddannelsen:
• Gymnasial uddannelse med virksomhedsøkonomi
eller matematik på C-niveau
• Erhvervsuddannelse som detailhandel med specialer, handelsuddannelse med specialer, kontoruddannelse med specialer, generel kontoruddannelse, som gastronom med specialer, detailslagter
(trin 2) eventkoordinator (trin 2), bager (trin 2),
konditor (trin 2), tjener (trin 2) eller receptionist
(trin 2)

FAKTA OM UDDANNELSEN
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Titel: Serviceøkonom
Niveau: Akademi
Varighed: 2 år
Semestre: 4
ECTS-point: 120
Steder: Køge og Slagelse

DET ER DEJLIGT AT OPLEVE, HVORDAN DE STUDERENDE HELE
TIDEN BLIVER SKARPERE TIL AT SÆTTE TINGENE IND I ET STØRRE
FAGLIGT PERSPEKTIV OG GENNEMSKUER, HVORDAN ELEMENTER
PÅVIRKER HINANDEN. VORES STUDERENDE PÅ SERVICEØKONOM HER
PÅ ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND HAR STOR SANDSYNLIGHED FOR AT
KOMME DIREKTE UD I ET RELEVANT JOB. PÅ BAGGRUND AF EN RELATIVT
KORT UDDANNELSE ER MAN SIKRET ET KÆMPE FORTRIN I FORHOLD TIL
AT FÅ ET GODT ARBEJDSLIV, NEMLIG DET AT VI ALTID HAR FOKUS PÅ,
HVORDAN MAN BRUGER SIN VIDEN OG SINE KOMPETENCER I PRAKSIS.
CELESTE HOLMEBYE
Adjunkt, underviser, serviceøkonom
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TEKNIK OG
AUTOMATION
AUTOTEKNOLOG
PRODUKTIONSTEKNOLOG
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AUTOTEKNOLOG
Uddannelsen giver jobmuligheder inden for:
Autoteknologi  Teknisk rådgivning  Planlægning  Kommunikation  Ledelse

Uddannelsen til autoteknolog er en forholdsvis ny
uddannelse, og ikke alle ved, hvor mange forskellige
arbejdsfunktioner en autoteknolog kan udføre. En
autoteknolog kan for eksempel arbejde som konsulent, værkfører/indskriver eller diagnosetekniker i
autobranchen. Det kan være værksteder, større bilhuse, importører eller lignende.
De typiske arbejdsopgaver er:
• Kommunikation og service
• Fejlfinding og diagnosetekniske opgaver
• Kvalitetssikring
• Teknisk rådgivning og formidling
• Salg og formidling af autoteknologiske produkter
• Indkøb og økonomistyring
• Ledelse i autobranchen
• Reparation og optimering
• Virksomhedsoptimering
• Bindeled mellem virksomhedens afdelinger og
samarbejdspartnere
UDDANNELSENS INDHOLD
På uddannelsen lærer de studerende om avancerede mekaniske og elektroniske autosystemer, både
i forbindelse med fejlfinding og i forbindelse med
finjustering af en bil og dens motor. Uddannelsen
giver også de studerende kendskab til de forhold,
der påvirker autobranchen. Blandt andet med fokus
på at forbedre ledelse, økonomi og juridiske forhold.
Uddannelsen kvalificerer til job med lederansvar.

Uddannelsen indeholder også elementer inden for:
• Teknologi og design
• Optimering og reparation
• IT håndtering		
• Rådgivning og formidling
• Kommunikation
• Salg og service
• Drifts- og økonomiledelse
• Personaleledelse
• Kvalitet og sikkerhed
• Dokumentation
• Materialevalg og -forståelse
• Design
Autoteknologuddannelsen er en kort videregående
uddannelse (KVU).
Uddannelsen er en overbygning på erhvervsuddannelsen som for eksempel mekaniker, men der
er også mulighed for optagelse med en gymnasial
baggrund. Uddannelsen tager 2 år og består af en
obligatorisk del, en specialedel og et praktikophold.
Der afsluttes med et afgangsprojekt i samarbejde
med erhvervslivet.

FAKTA OM UDDANNELSEN
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Titel: Autoteknolog
Niveau: Akademi
Varighed: 2 år
Semestre: 4
ECTS-point: 120
Steder: Næstved
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PRODUKTIONSTEKNOLOG
Uddannelsen giver jobmuligheder inden for:
Produktionsplanlægning  Produktudvikling  Økonomi- og materialeforbrug
Kvalitetssikring  Projektledelse

PRÆSENTATION
På uddannelsen til produktionsteknolog lærer du
at tænke analytisk og kreativt med fejlfinding og
problemløsning. Du lærer at planlægge, organisere
og udføre opgaver inden for konstruktion, produktudvikling og produktion i erhvervslivet og får samtidig indsigt i materialeforbrug og økonomi. Uddannelsen har desuden fokus på samarbejde og sigter
mod at styrke din evne til at formidle idéer.
JOBFUNKTIONER
Som produktionsteknolog vil du typisk finde beskæftigelse i industrivirksomheder med opgaver inden for planlægning, konstruktion og produktudvikling. Du vil også kunne arbejde med kvalitetsstyring
og økonomi- og lagerstyring eller blive ansvarlig
for en virksomheds logistik på internationalt niveau.
Uddannelsen kvalificerer desuden til job med ledelsesfunktioner som eksempelvis produktionschef,
værkfører, idéudvikler, laboratoriemester eller grovplanlægger.
UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen til produktionsteknolog varer to år og
består af obligatoriske kernefag i løbet af 1. og 2. semester, som afsluttes med en prøve.
Efter 2. semester skal du vælge speciale i enten
produktudvikling eller produktions- og procesoptimering, som afvikles på 3. semester. I slutningen af
3. semester laver du et specialeprojekt i et af de to
specialer.
I 4. semester ligger praktikken, som varer cirka ni
uger. I forlængelse af din praktik laver du et afsluttende eksamensprojekt i samarbejde med en virksomhed.
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ADGANGSKRAV
Følgende giver adgang til uddannelsen:
• Gymnasial uddannelse med mate
matik på C-niveau
• En erhvervsuddannelse som bygnings-, møbeleller maskinsnedker, bil-, fly-, fin-, skibs- eller cykel- og motorcykelmekaniker, skibs-, CNC- eller
støberitekniker, metal-, beslags- eller karosserismed (eller andre typer af smed), skibsmontør,
plastmager, træoperatør, teknisk designer, skorstensfejer eller orgelbygger
• Anden relevant erhvervsuddannelse med matematik og engelsk på C-niveau
• Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
• Industriteknikeruddannelsen
• Værktøjsuddannelsen
• Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

FAKTA OM UDDANNELSEN
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Titel: Produktionsteknolog
Niveau: Akademi
Varighed: 2 år
Semestre: 4
ECTS-point: 120
Steder: Slagelse

VIDSTE DU, AT ERHVERVSAKADEMI
SJÆLLAND DELTAGER I DHB
DANMARKS HURTIGSTE BIL?
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INNOVATION
INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP (PBA)
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FOR MIG ER DET CENTRALT, AT UNDERVISERNE HAR DEN NYESTE
VIDEN OG KAN FORMIDLE DEN VIDERE TIL DE STUDERENDE. SOM
STUDERENDE PÅ ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND FÅR MAN ENGAGEREDE UNDERVISERE, DER VIL DE STUDERENDE – OGSÅ EFTER KLOKKEN
16:00. MAN SKAL LÆSE PÅ ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, HVIS MAN
VIL HAVE EN TEORETISK UDDANNELSE MED UNDERVISERE MED STOR
ERHVERVSERFARING, SOM KAN FORKLARE TEORIEN I PRAKSIS, OG HVIS
MAN GERNE VIL ARBEJDE MED CASES, VIRKSOMHEDSPROJEKTER OG
SLUTTE AF MED EN PRAKTIK I DEN UDDANNELSE, MAN HAR VALGT.
MICHAEL BAGER
Studieleder
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PROFESSIONSBACHELOR:

INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP

Uddannelsen giver jobmuligheder inden for:
Innovation, udvikling og vækst  Ledelse og netværk  Praktisk virksomhedsdrift

PRÆSENTATION
Med en professionsbachelor i innovation og entrepreneurship kvalificerer du dig til at udvikle innovative forretningsideer og afprøve dem i praksis.
Uddannelsen er for dig, der drømmer om at starte
egen virksomhed eller vil udvikle en eksisterende.
Du lærer at arbejde innovativt og kreativt med ideer
samtidig med, at du kan tage initiativ, organisere og
planlægge, når ideen skal føres ud i livet. Du får styrket din personlige kommunikation og dine evner til
at opbygge og vedligeholde netværk.
I løbet af uddannelsen er du med til at etablere og
drive en virksomhed i samarbejde med medstuderende og med mulige mentorer fra erhvervslivet.
Ideen til virksomheden udvikler du sammen med dit
team, men du er også velkommen til at medbringe
din egen ide, som du videreudvikler og realiserer
sammen med dit virksomhedsteam.
JOBFUNKTIONER
Med uddannelsen i innovation og entrepreneurship bliver du i stand til at skabe og drive din egen
virksomhed. Samtidig bliver du trænet i at udvikle,
planlægge og implementere ideer og projekter, og
du får en dybdegående forretningsforståelse, som er
relevant i andre erhvervsmæssige sammenhænge.
Innovative og entreprenante medarbejdere er
efterspurgte i erhvervslivet. Du kan typisk finde job
som:
• Iværksætter eller entreprenør
• Projektmedarbejder eller -leder på udviklingsprojekter
• M
 edarbejder, medejer eller leder i en innovativ
virksomhed
• Medarbejder i en udviklingsafdeling

På uddannelsen har du fag inden for:
• Innovation, udvikling og vækst
• Ledelse og netværk
• Praktisk virksomhedsdrift
Derudover kan du selv bestemme, hvilken toning
din uddannelse skal have – alt efter formen på dit
virksomhedskoncept. Det gør du med det valgfrie
uddannelseselement og praktikken, hvor du specialiserer din uddannelse i den retning, du ønsker.
ADGANGSKRAV
Alle erhvervsakademiuddannelser giver direkte adgang til uddannelsen.
Kontakt os, hvis du har tilsvarende kompetencer, så
foretager vi en individuel vurdering.

FAKTA OM UDDANNELSEN
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Titel: Professionsbachelor i innovation og
entrepreneurship
Niveau: Professionsbachelor
Varighed: 2 år
Semestre: 4
ECTS-point: 120
Steder: Næstved

UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen består af tre semestre, der indeholder
en obligatorisk fællesdel, en specialeretning og en
praktikperiode samt det afsluttende bachelorprojekt.
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VIDSTE DU, AT 41 PROCENT
AF VORES STUDERENDE
BLIVER FASTANSAT I DERES
PRAKTIKVIRKSOMHED?
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PRAKTISK

INFO
OPTAG, KVOTE 1
OG KVOTE 2
SOMMEROPTAG
Ansøg senest den 15. marts klokken 12.00, hvis du
søger via kvote 2.
Ansøg senest den 5. juli klokken 12.00, hvis du søger
via kvote 1.
Erhvervsakademiuddannelser søger du om optagelse på via kvote 1 og 2 på www.optagelse.dk
En række af vores uddannelser er ikke erhvervsakademiuddannelser (EAU’er), men såkaldte top-up
uddannelser, et bachelor-niveau, der kan bygges
ovenpå en EAU.
Top-ups kan ikke søges via www.optagelse.dk, men
via en ansøgning til uddannelsesstedet. Ansøgningsfristen for top-ups varierer for den enkelte uddannelse, se nedenfor.
Læs mere om top-up og tilmelding på www.easj.dk/
ansog-top-up
ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER (EAU)
– SOMMEROPTAG
Søges via www.optagelse.dk, som åbner for ansøgninger den 1. februar. Her kan du også finde vejledninger og nyttige oplysninger. De fleste af vore
uddannelser har sommerstart, og flere har også vinterstart. Du kan søge begge dele via www.optagelse.dk
Ansøgningsfristerne er:
• 15. marts klokken 12.00, hvis du søger i kvote 2 –
så husk at søge inden 15. marts, hvis du har en erhvervsuddannelse. Ansøgere med adgangsgrundlag fra udlandet skal altid søge inden 15. marts (se
yderligere information på www.optagelse.dk).
• 5. juli klokken 12.00, hvis du søger i kvote 1. Det
er også fristen for at uploade den dokumentation,
der er nødvendig for vurdering af din ansøgning

Den 30. juli får du svar på, om du er optaget og hvor.
Du får kun ét brev: Enten får du et optagelsesbrev
fra os eller en anden uddannelse, du har søgt – det
vil sige et tilbud om en uddannelsesplads eller en
standby-plads. Ellers – hvis ingen af dine prioriteter
kan optage dig – får du en mail med afslag fra Den
Koordinerede Tilmelding.
Vores optagelsesbreve udsendes den 29. juli med
Post Danmark, så de kan være fremme den 30. juli.
Vær opmærksom på, at Post Danmark kan være
mere end en dag om at få brevet frem. Så hvis du
eksempelvis bor på Bornholm eller et sted, hvor der
kun er omdeling hver anden dag, kan du risikere, at
dit optagelsesbrev først når frem en eller flere dage
efter den 30. juli. Hvis dit optagelsesbrev ikke er
nået frem den 1. august, er du meget velkommen til
at ringe til den aktuelle afdeling.
Du kan finde kontaktdata på www.easj.dk
ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER (EAU)
– VINTEROPTAG (STUDIESTART I FEBRUAR)
Skal søges via www.optagelse.dk inden for ovennævnte frister og efter 30. juli via en ansøgningsblanket, der bliver gjort tilgængelig på www.easj.dk
Ansøgningsfristerne er som følger:
• 15. november non-EU ansøgere
• 1. december alle andre ansøgere
TOP-UP BACHELORUDDANNELSER
– SOMMEROPTAG
Top-up bacheloruddannelserne bygger ovenpå en
erhvervsakademiuddannelse og kan ikke søges via
optagelse.dk, men via en ansøgning direkte til EASJ.
Ansøgningsfristerne for sommeroptag er:
• 15. marts – for non-EU ansøgere og ansøgere med
anden baggrund end en dansk erhvervsakademiuddannelse
• 15. marts for ansøgere til Digital Concept Development
• 5. juli – for alle andre end PBA i Digital Konceptudvikling
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TOP-UP BACHELORUDDANNELSER
– VINTEROPTAG (UDVALGTE UDDANNELSER)
Skal søges via en ansøgning direkte til EASJ.
Ansøgningsfristerne for vinteroptag er:
• 15. november for non-EU ansøgere og ansøgere
med anden baggrund end en dansk erhvervsakademiuddannelse
• 1. december for alle andre ansøgere
Læs mere om top-up og tilmelding på www.easj.dk/
ansog-top-up

SPØRGSMÅL TIL
UDDANNELSERNE?
Hvis du har spørgsmål, som du vil have afklaret, inden du søger optagelse om på en af vores uddannelser, er du meget velkommen til at kontakte en af
vores studievejledere.
På www.easj.dk/ny-uddannelsesoversigt kan du finde en oversigt over vores uddannelser, og ved et klik
på relevant uddannelse får du kontaktdata på studievejlederen.
Er du i tvivl om, hvilke uddannelser du vil søge ind
på, kan du få råd og vejledning om, hvilke uddannelser, der matcher dine interesser og drømme om et
spændende job – kontakt: www.easj.dk/studievejledere
Læs mere på www.optagelse.dk
STUDIESTART
Studiestart er i første del af september.

ADGANGSKRAV,
KVOTE 1 OG KVOTE 2
OPTAGELSE VIA KVOTE 1
Ved optagelse på en videregående uddannelse bliver de fleste optaget gennem kvote 1, hvor optagelsen alene sker på baggrund af en adgangsgivende
gymnasial eksamen.
Du skal være opmærksom på, at der kan være særlige krav på den enkelte uddannelse, som du også
skal opfylde. De kaldes specifikke adgangskrav.
HVEM KAN SØGE?
For at kunne søge en studieplads gennem kvote 1
skal du have en af følgende eksamener:
• Højere forberedelseseksamen (hf)
• Højere handelseksamen (hhx)
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• Højere teknisk eksamen (htx)
• Studentereksamen (stx)
• Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse
med erhvervsuddannelse (eux)
• Særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
• Udenlandske og internationale eksamener (herunder også den danske IB), der kan omregnes til
dansk skala
Du skal have en fuld gymnasial uddannelse. Desuden
skal du opfylde de eventuelle specifikke adgangskrav til uddannelsen. Hvis der er et specifikt adgangskrav om bestemte fag på bestemte niveauer,
skal det eller de pågældende fag være bestået på
det krævede niveau.
I nogle tilfælde er der et specifikt adgangskrav i
form af en bestemt karakter i et bestemt fag eller
krav om et bestemt samlet gennemsnit i den gymnasiale eksamen. Hvis du søger en uddannelse med
et karakterkrav, skal du opfylde dette karakterkrav
for at kunne søge.
Hvis du har bestået flere gymnasiale eksamener, kan
du kun blive optaget på baggrund af den første.
Du kan ikke på nogen måde ændre på det gennemsnit, du har opnået i din gymnasiale eksamen. Heller
ikke ved at tage enkeltfag. Husk dog bonus for tidlig
studiestart.
FRI ADGANG
Nogle uddannelser garanterer inden årets optagelse,
at de vil optage alle ansøgere, der har en adgangsgivende eksamen og opfylder eventuelle uddannelsesspecifikke adgangskrav. Derfor er der ingen
grund til at søge lavere prioriteter, hvis man søger
en uddannelse med fri adgang.
GARANTIKVOTIENT OG ADGANGSKVOTIENT
Nogle uddannelser har en garantikvotient. Det betyder, at du er sikker på at blive optaget via kvote 1,
hvis din eksamenskvotient fra din adgangsgivende
eksamen svarer til garantikvotienten (eller er højere), og hvis du i øvrigt opfylder adgangskravene. Undersøg på uddannelsesstedets hjemmeside, om du
kan opfylde garantikvotienten ved hjælp af bonus
1,08, hvis du er berettiget til denne bonus.
Du kan godt søge optagelse via kvote 1, selvom du
ikke opfylder garantikvotienten. Uddannelsesinstitutionen optager nemlig ansøgere med et lavere gennemsnit, hvis der er ledige pladser.
Opfylder du ikke garantikvotienten, vil du blive vurderet i kvote 2, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne og har sendt ansøgningen inden 15. marts klokken
12:00.

DE STUDERENDE SKAL FÅ EN FORSTÅELSE AF, HVILKE ANALYSER
DER ER NØDVENDIGE AT LAVE, HVORFOR DE ER NØDVENDIGE, OG
HVORDAN DE SKAL UDFØRE DEM. SOM UNDERVISER BLIVER JEG
GLAD, NÅR DE STUDERENDE VISER, AT DE BRÆNDER FOR AT ARBEJDE MED
DET FAG, SOM DE HAR VALGT. PÅ ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND GØR VI
MEGET FOR AT INTEGRERE DET PRAKTISKE I UNDERVISNINGEN GENNEM
EKSEMPELVIS PROJEKTER OG VIRKELIGE CASES FOR VIRKSOMHEDER I ET
INTERNATIONALT MILJØ MED STUDERENDE FRA HELE VERDEN.
DET GIVER EN MASSE TIL STUDIEMILJØET OG TIL UNDERVISNINGEN
PÅ ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND.
CHARLOTTE TORP JENSEN
Adjunkt, underviser, markedsføringsøkonom
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ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND ER EN INSTITUTION I VÆKST MED ET
STORT ENGAGEMENT I DET LOKALE ERHVERVSLIV. VORES UNDER
VISERES KENDSKAB TIL NÆROMRÅDET STYRKER VORES EVNE TIL AT
GØRE UNDERVISNINGEN RELEVANT, AKTUEL OG AFVEKSLENDE. VI ER TÆT
PÅ ERHVERVSLIVET, TÆT PÅ VORES STUDERENDE OG TÆT PÅ HINANDEN.
DET MEDFØRER EN TVÆRFAGLIG TILGANG TIL UNDERVISNINGEN OG STORE
MULIGHEDER FOR AT INDDRAGE BÅDE EKSTERNE OG INTERNE
INTERESSENTER I VORES FORLØB.
ANNA BEATA CORDUA
Lektor, underviser, handelsøkonom
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ADGANGSKVOTIENT
Garantikvotienten må ikke forveksles med adgangskvotienten. Er der flere ansøgere til en uddannelse,
end der er pladser, bliver der adgangsbegrænsning
– og derved fastsat en adgangskvotient.
Adgangsbegrænsning i kvote 1 sker ved, at man
optager dem med de højeste eksamenskvotienter.
Adgangskvotienten er derfor det gennemsnit, der
skulle til for at blive optaget på uddannelsen det pågældende år.
Hvis der er flere ansøgere til en uddannelse med
samme adgangskvotient, end der er plads til, optager man efter lodtrækning.
BONUS FOR TIDLIG STUDIESTART
Du har mulighed for at få dit samlede gennemsnit på
din gymnasiale eksamen justeret, hvis du begynder
på en uddannelse inden to år fra eksamensbeståelsen.
KRITERIER FOR OPTAGELSE VIA KVOTE 2
Fristen for ansøgning via kvote 2 er den 15. marts
klokken 12.00.
Frist for modtagelse af dokumentation (beviser og
så videre) er den 5. juli klokken 12.00.
EASJ foretager en helhedsvurdering af ansøgningerne ud fra nedenstående kriterier. Denne helhedsvurdering kan eventuelt suppleres med en samtale
med ansøgeren.

KOM UD I VERDEN
– UDLANDSOPHOLD
„Kom ud i verden“ er din mulighed for at tage på
udveksling i et andet land. Enten som praktikstuderende eller med et studieophold.
Som studerende på en af EASJ’s uddannelser har
du en lang række af muligheder for at tage et studie- eller praktikophold i udlandet. Under „Kom ud i
verden“ kan du læse om, hvordan du skal forberede
dig, hvad du skal overveje, og hvordan du ansøger.
Det er her, du kan starte og finde svarene på mange
af de spørgsmål, du har i forbindelse med dit udlandsophold.
PRAKTIK OG STUDIEOPHOLD I UDLANDET
Som studerende hos EASJ har du mulighed for at
komme på udveksling mange steder i verden. Fra
EASJ’s side anbefaler og støtter vi i videst muligt
omfang vores studerendes interesse for at komme
på udveksling. Foruden det faglige udbytte, som
et udvekslingsophold giver, vil de fleste studerende opleve, at et udvekslingsophold giver en utroligt
værdifuld personlig udvikling, man vil få sit verdenssyn sat i lys, og så oplever de fleste også, at de hjemlige himmelstrøg pludselig ses i et helt andet lys.

På www.easj.dk kan du læse om, hvilke kriterier ansøgerne vurderes ud fra.

Der er meget at vinde igennem et udvekslingsophold: Et udvekslingsophold er en stor og uforglemmelig oplevelse. Når du begynder at overveje et udvekslingsophold, er der meget at tænke over. Hvor
skal jeg hen? Hvad koster det? Hvor skal jeg bo? Og
så videre.

Søger du på et engelsksproget udbud? Se www.easj.
dk/kriterier-for-optagelse-via-kvote-2-engelsk-version

Det vigtigste er, at du er ude i god tid, hvilket i praksis betyder, at du bør begynde på din planlægning
et halvt til et helt år før selve opholdet.

KAN JEG STUDERE
PÅ ENGELSK?
På EASJ kan du læse følgende fag på engelsk:
• Commerce Management
• Computer Science
• Logistic Management
• Marketing Management
• Multimedia Design and Communication
• Service, Hospitality and Tourism Management
• Digital Concept Development
• International Sales and Marketing Management
• Web Development
Læs mere på www.zibat.dk

Du kan i princippet vælge to former for udveksling:
Praktikophold eller studieophold. Og hertil kommer
dit valg mellem, om det skal være inden for EU eller
uden for EU.
På www.easj.dk/kom-ud-i-verden kan du finde vej til
svarene på de fleste af dine spørgsmål og få hjælp til
planlægningen af dit ophold.
STUDIEOPHOLD
Du kan i dit studieforløb vælge at tage på et studieophold i udlandet.
Når du overvejer et udvekslingsophold i form af et
studieophold, skal du i første omgang orientere dig
om de krav, som er defineret i dit studies studieordning. Især er det vigtigt, at du orienterer dig om de
faglige krav, der eksisterer for din uddannelse for
det semester, hvor du ønsker et udvekslingsophold.

PRAKTISK INFO 79

Som studerende skal du leve op til følgende krav,
hvis du vil på et studieophold i udlandet:
• Du skal have bestået første år af dit studium med
en gennemsnitskarakter på minimum 4
• Du skal have sprogkundskaber i det relevante
sprog på et niveau svarende til en IELTS på 6.0
– 6.5 IELTS er en type sprogtest, som anvendes
internationalt til at angive en studerendes sprogniveau. Niveauet 6,0 – 6,5 svarer til et niveau,
hvor du kan anvende et fremmedsprog flydende
og ubesværet. Andre sprogtests kan også anvendes, for eksempel TOEFL. Du skal være opmærksom på, om den udenlandske institution kræver
dokumentation for dit sprogniveau. Hvis dette er
tilfældet, skal du i god tid tilmelde dig til en af
de ovenstående tests. Tal med din studievejleder
angående teststeder
• Du skal være selvstændig og have vist omstillingsparathed
For at en udveksling som et studieophold kan godkendes, er det et krav, at den udenlandske institution i hjemlandet er nationalt godkendt som en højere
uddannelsesinstitution. Der stilles yderligere følgende krav til den udenlandske institution og fagene:
• Institutionens fag skal være udbudt som en del af
et officielt anerkendt fuldtidsstudie på videregående niveau
• Fagene skal udbydes på anden, tredje eller fjerde
år af uddannelsen
• Niveauet skal svare til den studerendes videregående uddannelse hos EASJ
• Fagene skal være relevante for den studerendes
videregående uddannelse, men ikke nødvendigvis
svare til fagene på det danske semester
• Fagenes omfang skal svare til et dansk semester,
det vil sige minimum 30 ECTS point
Generelt vil et udvekslingsophold være af et semesters varighed og maksimalt strække sig over to semestre.
I princippet kan et studieophold opdeles geografisk.
Læs om studieophold inden for EU på http://www.
easj.dk/studieophold-indenfor-eu-erasmus-studieophold og om studieophold uden for EU på http://
www.easj.dk/studieophold-udenfor-eu

PRAKTIK – I DANMARK
OG I UDLANDET
PRAKTIK
Hvis du studerer på EASJ, skal du undervejs i dit studie på et obligatorisk praktikophold i en virksomhed.
Langt de fleste af erhvervsakademiets uddannelser
har praktikophold, der varer i tre måneder, men opholdet kan også være kortere eller længere.
Når du som studerende kommer i praktik, får du en
unik chance for at få prøvet teori af i praksis. Virksomheden får til gengæld en ekstra medarbejder og
mulighed for at få løst en række opgaver.
DER ER MANGE FORDELE VED ET
PRAKTIKOPHOLD:
Praktikanten får
• Relevant erhvervserfaring
• Fagligt netværk
• Bedre jobchancer
• Mulighed for at prøve fagteori af i praksis
Virksomheden får
• Nye kræfter og nye faglige perspektiver
• Et uforpligtende møde med en potentiel medarbejder
• Mulighed for at få løst et konkret problem
Husk, at inden praktikopholdet skal virksomheden
sørge for at:
• Lave praktikaftale med den studerende
• Forberede opgaver, så der er noget, som den studerende kan gå i gang med
• Have en arbejdsplads klar i form af skrivebord
med videre
• Snakke med medarbejderne om, hvad praktikanten skal lave
• Aftale med uddannelsesstedet, hvem der er fast
kontaktperson i virksomheden
• Sikre sig, at praktikanten omfattes af virksomhedens arbejdsskadeforsikring og ansvarsforsikring
Praktikophold i udlandet
Alle EASJ’s uddannelser indeholder et praktikelement som en integreret del af studiet. Når du overvejer et udvekslingsophold i form af et praktikophold,
skal du derfor i første omgang orientere dig om de
krav, der er defineret i dit studiets studieordning.
Hvis du ønsker et praktikophold, skal du leve op til
følgende krav:
• Du skal have bestået de første tre semestre (for
nogle uddannelser to semestre) af dit studium
med en gennemsnitskarakter på minimum 4
• Du skal have sprogkundskaber i det relevante
sprog på et niveau svarende til en IELTS på 6.0
– 6.5. IELTS er en type sprogtest som anvendes
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DET ER RIGTIGT VIGTIGT FOR MIG, AT MINE
STUDERENDE IKKE ER BLEGE FOR AT STILLE DE
SPØRGSMÅL, DE SIDDER OG GEMMER PÅ – OG MÅSKE
SYNES ER FOR DUMME TIL AT BLIVE STILLET. DUMME
SPØRGSMÅL ER DEM, DER IKKE BLIVER STILLET. OFTE
ER DET NETOP DE ’DUMME’ SPØRGSMÅL, DER GIVER
DE MEST FRUGTBARE DISKUSSIONER OG GØR, AT DE
FÅR SAT PERSPEKTIV PÅ DERES HVERDAG. DE
BEGYNDER AT FORSTÅ TEORIEN BAG HVERDAGENS
OPGAVER.
ANNE WOLF
Adjunkt, underviser, laborant
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internationalt til at angive en studerendes sprogniveau. Niveauet 6,0 – 6,5 svarer til et niveau, hvor
du kan anvende et fremmedsprog flydende og
ubesværet. Andre sprogtests kan også anvendes,
for eksempel TOEFL
• Du skal være selvstændig og have vist omstillingsparathed
For at en udveksling som praktikophold kan godkendes, skal den udenlandske virksomhed være en
registreret og godkendt virksomhed. Virksomhedens arbejdsgrundlag skal endvidere være relateret
til centrale elementer i den studerendes videregående uddannelse. Yderligere stilles følgende krav til
den udenlandske virksomhed/praktikvirksomheden:
• Virksomheden skal være beskrevet
• Arbejdsopgaverne skal være relevante for den
studerendes senere virke
• Arbejdsopgaverne skal være beskrevet og dokumenteret
• Arbejdstiden er minimum 35,5 arbejdstimer per
uge eller
• Arbejdstiden er minimum 28,5 arbejdstimer per
uge, hvis opholdet kombineres med et studie
• Praktikkens varighed er tre måneder for erhvervsakademiuddannelser og tre måneder for top-up
uddannelser
I princippet kan et praktikophold foregå i to geografiske områder.
Læs om praktikophold inden for EU på http://www.
easj.dk/praktikophold-indenfor-eu-erasmus-praktik
og læse om praktikophold uden for EU på http://
www.easj.dk/praktikophold-udenfor-eu

SU
Danske studerende på en af EASJ’s uddannelser er
SU-berettigede. Satserne for legater og lån kan du
finde på www.su.dk.
SU kører primært elektronisk, og den studerende
skal klare de fleste tiltag selv via „minSU“. Der er lavet udførlige vejledninger på www.su.dk, som giver
dig svar på langt de fleste spørgsmål. Forsøg derfor selv først på su.dk, inden du kontakter skolens
SU-koordinator. Har du – efter at have forsøgt selv
på su.dk – fortsat uafklarede spørgsmål omkring din
SU, skal du henvende dig til din studievejleder.
Det kan for eksempel være spørgsmål som:
• Hvordan laver jeg en ansøgning?
• Hvor lang tid går der, før jeg får SU?
• Hvordan skal jeg klare mig økonomisk?
• Hvor meget må jeg tjene ved siden af SU?
HVAD KOSTER STUDIET?
For danske studerende er EASJ’s uddannelser gratis,
men der skal beregnes udgifter til eksempelvis bøger, papir, lommeregner, kittel og fotokopier. Disse
ting beløber sig til mellem 8.000 og 10.000 kroner
for det toårige studium. Derudover skal der på nogle
studier beregnes cirka 1.000 kroner for deltagelse
i ekskursioner (virksomhedsbesøg) til dækning af
transport og overnatning.
HVORDAN SØGER JEG?
Du søger SU i „minSU“ på www. su.dk. For at få adgang til „minSU“ skal du bruge din NemID. Du kan
bestille NemID via www.nemid.nu
Det tager noget tid at få koden, så bestil den i god
tid.
HJÆLP TIL SU
Har du et konkret problem med din SU, som kræver
behandling, skal du kontakte din afdelings SU-administrator. Det kan være problemer som:
• Manglende udbetaling
• Hvorfor er der kommet et krav?
• Fødselsklip og oplysningsskema med bilag til SU
fra ikke-danske ansøgninger
Se mere om SU på www.su.dk
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Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer,
der måtte komme efter deadline fra ministerielt niveau.

VIDSTE DU, AT ERHVERVSAKADEMI
SJÆLLAND HAR AFDELINGER I ROSKILDE,
NÆSTVED, KØGE, SLAGELSE OG NYKØBING
FALSTER OG I ALT 3.300 STUDERENDE?

easj@easj.dk

5076 2600
www.easj.dk
www.facebook.com/easj.zibat
www.linkedin.com/company/erhvervsakademi-sj-lland
www.instagram.com/erhvervsakademi_sjaelland/
www.twitter.com/EA_Sjaelland

Se www.easj.dk/aabent-hus
for oplysninger om informationsaftener og åbent hus.

ErhvervsAkademi
Sjælland

