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Optag	  2011

2011/12 2010/211
Sommer* Vinter* Sommer Vinter Sommer Vinter Sommer Vinter Sommer Vinter Sommer Vinter Samlet	  optag Samlet	  optag

IT 120 55 27 0 21 0 83 30 57 0 308 85 393 339 36 9,2%
Datamatiker 21 51 30 15 87 30 117 131 -‐14 -‐12,0%
Multimediedesigner 81 21 27 42 150 21 171 187 -‐16 -‐9,4%
PBA,	  Webudvikling** 34 32 32 34 66 0 66 100,0%
PBA,	  ekoncept** 39 39 0 39 21 18 46,2%

Merkantil 109 0 0 0 215 61 183 77 16 0 523 138 661 602 59 8,9%
Administrationsøkonom 31 31 0 31 25 6 19,4%
Finansøkonom 73 73 0 73 101 -‐28 -‐38,4%
Handelsøkonom 70 25 70 25 95 76 19 20,0%
Logistikøkonom 19 19 0 19 0 19 100,0%
Markedsføringsøkonom 183 77 183 77 260 258 2 0,8%
Serviceøkonom 59 16 75 0 75 30 45 60,0%
Int.	  Handel	  og	  markedsføring** 72 36 72 36 108 112 -‐4 -‐3,7%
Leisure	  Management,	  Bachelor 52 81 133 0 133 99 34 25,6%

Teknisk 0 0 17 0 79 46 96 35 102 18 294 99 393 367 26 6,6%
Autoteknolog 14 11 14 11 25 14 11 44,0%
Bygningskonstruktør 65 35 65 35 100 100 0 0,0%
Have-‐	  og	  parkingeniør 27 27 0 27 21 6 22,2%
Installatør	  (stærkstrøm	  og	  VVS) 17 6 23 0 23 33 -‐10 -‐43,5%
Jordbrugsteknolog 55 55 0 55 61 -‐6 -‐10,9%
Laborant 33 8 31 18 64 26 90 67 23 25,6%
Procesteknolog 36 27 36 27 63 58 5 7,9%
Produktionsteknolog 10 10 0 10 13 -‐3 -‐30,0%

Total 229 55 96 0 315 107 443 142 175 18 1258 322 1580 1407 173 10,9%

Vækst

**	  Professionsbachelorerne	  opgøres	  samlet	  for	  EASJ.	  De	  er	  for	  overblikkes	  skyld	  allokeret	  til	  et	  enkelt	  campus,	  menundervisningen	  kan	  rent	  fysisk	  være	  spredt	  ud	  på	  flere	  campus.	  
*	  Ved	  sommeroptag	  menes	  studerende	  der	  er	  registreret	  som	  optagne	  pr.	  1.	  september	  2011.	  Ved	  vinteroptag	  studerende	  der	  er	  registreret	  som	  optagne	  pr.	  1.	  februar	  2012.

Samlet	  optagKøge Nykøbing	  F. Næstved Roskilde Slagelse
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