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TILSKUD
Der er mulighed for at søge tilskud 
til efter- og videreuddannelse. På 

side 98 hjælper vi dig med at finde 
ud af, om du kan søge Statens 
Voksen Uddannelse (SVU) eller 
andre midler til dig selv eller din 

virksomhed. 

KOMPETENCER
Få vurderet dine kompetencer 

og få papir på det. 
Læs, hvordan du gør på side 95

SKRÆDDERSYET FORLØB
Har din virksomhed behov for et 
skræddersyet forløb, så lad os 
tage en snak og se, hvad vi kan 

hjælpe jer med. 
Se hvordan på side 95

UDVIKLING
Vi udvikler hele tiden vores 
efteruddannelsesområde. 

Se mere på 
www.easj.dk/efteruddannelse

 UDDANNELSESSYSTEMET
På side 92 finder du en oversigt 

over det samlede danske 
uddannelsessystem. 

OVERSIGT 
OVER UDDANNELSER

Fordyb dig og lad dig inspirere 
af de mange muligheder i 

kataloget. På side 5-7 finder du 
oversigten over uddannelser 

BLENDED LEARNING
På side 96 introducerer vi dig 
for Blended Learning, som kan 
være en mulighed i en presset 
hverdag, hvor du har brug for, 

at dele af undervisningen 
foregår via nettet. 

SÅDAN BRUGER DU 
KATALOGET
På Erhvervsakademi Sjælland får du brugt din erfaring, og vi lægger vægt på, at teori kobles på praksis. Teori 
skal bruges, og din erfaring er guld værd. Vi uddanner til arbejdslivet, ikke til skuffen. Du kan vælge imel-
lem flere niveauer af uddannelse. Du kan tage en hel akademiuddannelse eller blot et enkelt modul. Du kan 
også vælge en diplomuddannelse på bachelorniveau. Erhvervsakademi Sjælland er Danmarks fjerdestørste  
erhvervsakademi med både fuldtidsuddannelser og deltidsuddannelser. 

VIDEREUDDANNELSE HANDLER OM AT STYRKE OG HOLDE SINE 
KOMPETENCER VED LIGE. PÅ ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND 

UDDANNER VI MENNESKER TIL JOB I ERHVERVSLIVET. VORES NÆRE 
SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER OG FOKUS PÅ PRAKTISK ANVENDELSE 
GØR, AT VI SIKRER, AT DU SOM STUDERENDE FÅR DE KVALIFIKATIONER, 
DER PASSER BEDST IND I DIT ARBEJDSLIV OG TIL DEN VIRKSOMHED, 
DU ARBEJDER FOR.

ULLA SKAARUP
Rektor
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VORES 
UDDANNELSER

AKADEMIUDDANNELSER

En akademiuddannelse er en kort, videregående er-
hvervsrettet efteruddannelse på deltid for voksne. 
Uddannelsen er en bredt anerkendt uddannelse, som 
tager afsæt i den virkelige verdens behov, og som du 
kan bruge til at blive endnu bedre til dit fag og til at 
søge mod nye jobområder. Der findes akademiud-
dannelser inden for mange områder. For eksempel 
ledelse, økonomi, markedsføring og kommunikation 
og konflikthåndtering. 

Se det samlede udbud på www.easj.dk

Har du ikke mod på eller brug for en hel akademi-
uddannelse, er der mulighed for at tage et enkelt 
fagmodul for at skærpe dine kompetencer på et 
bestemt område. Uddannelsen er nøje tilpasset er-
hvervslivets krav til kompetencer og er samtidig det 
oplagte valg for virksomheder, der ønsker at kompe-
tenceudvikle deres medarbejdere.

Akademiuddannelsen er tilrettelagt sådan, at den 
kan tages ved siden af et fuldtidsjob.

Hver akademiuddannelse består af fagmoduler, der 
svarer til 50 ECTS point og et afgangsprojekt på 10 
ECTS point. På de forskellige akademiuddannelser 
vil der være obligatoriske moduler og valgfrie mo-
duler, der varierer efter uddannelsens overordnede 
fagområde (studieordning). Det vil sige, at der er en 
bestemt fagkombination på hver uddannelse. 

Se opbygning og sammensætning af fagmoduler 
under hver uddannelse. Hvert modul har et omfang 
på 5 eller 10 ECTS point, og hvert modul afsluttes 
med en statskontrolleret mundtlig eksamen.

Uddannelsen er kompetencegivende, og du opnår 
for visse linjers vedkommende adgang til HD 2. del 
eller andre diplomuddannelser.

Optagelseskrav på akademiuddannelsen
Relevant erhvervsuddannelse eller ungdomsuddan-
nelse og to års relevant erhvervserfaring eller tilsva-
rende forudsætninger.

DIPLOMUDDANNELSER

Diplomuddannelsen er en uddannelse på bachelor-
niveau. Uddannelsen er tilrettelagt som efteruddan-
nelse for voksne og kan kombineres med dit job, så 
både karriere, kompetenceudvikling og familieliv 
spiller sammen.

Du kan tage enkelte moduler, som du har særlig in-
teresse for – eller hele uddannelsen fordelt over læn-
gere tid. Uddannelsen skal dog afsluttes inden for 
seks år. Den samlede uddannelse svarer til 60 ECTS 
point fordelt på en række obligatoriske og valgfri 
moduler, der hver giver mellem 5 og 10 ECTS point 
samt et afgangsprojekt på 15 ECTS point.

Undervisningen er erhvervsrettet og tager udgangs-
punkt i problemstillinger fra din hverdag ledsaget af 
relaterede teorier. Dermed kan du både bidrage med 
egen erfaring i undervisningen og anvende din nye 
viden, når du er på job. Uddannelsen er internatio-
nalt anerkendt og kompetencegivende til videreud-
dannelse på masterniveau.

Erhvervsakademi Sjælland udbyder to diplomuddan-
nelser.

Optagelseskrav på diplomuddannelsen
•  Akademiuddannelse
•  Bacheloruddannelse
•  Anden relevant uddannelse mindst på niveau 

med en akademiuddannelse eller tilsvarende
•  Ansøgere skal have mindst 2 års relevant  

erhvervserfaring efter gennemført adgangs- 
givende eksamen

Læs mere om diplomuddannelser på 
www.easj.dk/diplomuddannelser

TÆT PÅ DIG 
TÆT PÅ JOB
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AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE

Obligatoriske moduler 

Ledelse i praksis

Organisation og arbejdspsykologi

Det strategiske lederskab

DIPLOM I LEDELSE

Obligatoriske moduler 

Lederkommunikation

Professionelt lederskab

Den professionelle relation

Læring og kompetenceudvikling

Organisation og processer

Styring og strategi

LEDELSE

01
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Uanset om du ønsker en lederstilling i et mindre pro-
jektteam eller en stor international virksomhed, har 
virksomheden brug for en god og kompetent ledel-
se. Med en akademiuddannelse i ledelse får du værk-
tøjer til at lede virksomheden og medarbejderne ef-
fektivt og motiverende.

Uddannelsen giver dig overblikket til at analysere, 
planlægge og udføre ledelse. Både når det gælder 
hverdagen, perioder med organisatoriske forandrin-
ger og ved generel strategisk udvikling af virksom-
heden – til gavn for dine medarbejdere og for din 
personlige udvikling.

Du lærer blandt andet om:
• Strategisk og praktisk ledelse
• Arbejdspsykologi
• Din personlige ledelsesstil

NIVEAU
En akademiuddannelse svarer til en kort videregåen-
de uddannelse.

OPTAGELSESKRAV 
Relevant erhvervsuddannelse eller ungdomsuddan-
nelse og to års relevant erhvervserfaring eller tilsva-
rende forudsætninger.

UDDANNELSENS OPBYGNING

Obligatoriske moduler:
Ledelse i praksis 10 ETCS
Organisation og arbejdspsykologi 10 ECTS
Det strategiske lederskab 10 ECTS

Valgfrie moduler:
Forandringsledelse 10 ECTS
Projektstyring i praksis 10 ECTS
Lean ledelse i praksis 10 ECTS
Human ressource management 10 ECTS
Personalejura 10 ECTS
Coaching i organisationer 10 ECTS
Coaching og konflikthåndtering 10 ECTS
Arbejdsmiljøledelse 10 ECTS
Arbejdsmiljø 10 ECTS
Filosofi i ledelse 10 ECTS
Mediation 10 ECTS
Interkulturel ledelse og 
samarbejdsprocesser     10 ECTS
Lederens forretningsforståelse 10 ECTS
Positiv psykologi i organisationen 5 ECTS
Procesfacilitering 5 ECTS
Teamledelse 5 ECTS
Ledelse der skaber social kapital 5 ECTS
Positiv psykologi i ledelse 5 ECTS

Afgangsprojekt  10 ECTS
 
Du kan også vælge at tage et eller flere moduler, hvis 
du ønsker at øge dine kompetencer inden for et be-
stemt område eller vælger at kvalificere din person-
lige udvikling og indsigt.

LEDELSE
AKADEMIUDDANNELSE I

DET BEDSTE ER AT SE, HVOR MEGET DE STUDERENDE RYKKER SIG FRA 
1. MODUL TIL AFGANGSPROJEKTET. DE STUDERENDE TAGER NOGLE 

GEVALDIGE KVANTESPRING UNDERVEJS. FRA AT VÆRE LEDERE, DER  
GÆTTER OG PRØVER SIG FREM, BLIVER DE LEDERE, DER ER REFLEKTEREDE 
I DERES VALG OG FÅR EN RO OG EN SIKKERHED I DERES NAVIGATION  
IMELLEM DE MANGE MULIGHEDER. DE FÅR EN RO OG SIKKERHED, FORDI DE 
NU VED, HVORDAN DE KAN ANVENDE DERES NYE VIDEN. 

HEIDI NØRBY-JÆGER
Lektor, underviser, Diplom i ledelse

FAKTA

Omfang: 60 ECTS

Byer: Køge, Næstved, Nykøbing F, Roskilde og Slagelse 

Læs mere på: www.easj.dk/ledelse
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LEDELSE I PRAKSIS

Ledelse i praksis giver dig indsigt i, hvad der driver 
dig som leder, og hvordan det påvirker din leder-
gerning og dermed også dine medarbejdere. Du får 
konkrete værktøjer, der kan hjælpe dig til at se og 
analysere problemstillinger fra flere vinkler og vælge 
de rette forslag til løsninger og handlinger.

Ledelse i praksis skaber læring, der kan gøre dig til 
en mere helstøbt leder, og du får koblet din egen 
personlige lederudvikling med værktøjer til at lede 
dine medarbejdere og mindre team.

Du lærer blandt andet om:
• Ledelsesteori
• Personlig ledelsesstil
• Lærings- og udviklingsprocesser
• Konflikthåndtering
• Kommunikation
• Psykologiske aspekter

Udbuddet kan variere. Hold øje med 
easj.dk/efteruddannelse for det aktuelle udbud. 

ORGANISATION OG 
ARBEJDSPSYKOLOGI

Med modulet Organisation & arbejdspsykologi sikrer 
du dig en fundamental viden om organisations- og 
virksomhedsstruktur, kultur og værdier, og du får vi-
den om samspillet mellem organisationen og omgi-
velserne. Du får desuden kendskab til organisations-
strukturen og til de styringsprocesser, der er på spil, 
når der skal skabes forandringer og organisationsud-
vikling, der varer ved. 

Du lærer blandt andet om:
• Organisations- og virksomhedsstruktur
• Kultur, vision og værdier
• Samfunds-, virksomheds- og subkulturer
• Projektstyring
• Styringsprocesser

DET STRATEGISKE LEDERSKAB

Modulet er for dig, der gerne vil dygtiggøre dig i le-
derskab, strategisk kompetenceudvikling, coaching 
og sparring. Du får brug for de specifikke ledelses-
værktøjer til at besejre små og store udfordringer, og 
du vil blive en mere sikker og kompetent leder.

Modulet tager dig med ind i en verden af ledelses-
former og -stile. Du bliver i stand til at lede ud fra 
en strategi, der tager udgangspunkt i en analyse af 
organisationens kultur, værdier, mission og vision. 
Desuden tilegner du dig viden om forandrings- og 
kvalitetsledelse, innovations- og salgsledelse samt 
politisk ledelse.

Du lærer blandt andet om:
• Ledelsesteorier og værktøjer
• Lederskab
• Strategisk kompetenceudvikling
• Coaching
• Ledelsesformer og lederstile
• Organisationens kultur, vision, mission og 
 værdier

Læs om valgfag på www.easj.dk

Udbuddet kan variere. Hold øje med 
easj.dk/efteruddannelse for det aktuelle udbud.  

OBLIGATORISKE

MODULER

FAKTA pr. modul

Omfang: 10 ECTS

Byer: Køge, Næstved, Roskilde, Slagelse og Nykøbing F. 

Studiestart: Forår og efterår

Eksamen: Mundtlig

Studieform: Mulighed for at tage modulet som 
blended learning og som dag- og aftenhold.

JEG HAR FÅET MERE SIKKERHED OG MERE PROFESSIONALISME I 
MIT LEDERSKAB. JEG ER BLEVET KLOGERE PÅ MIG SELV PERSONLIGT, 

OG UDDANNELSEN HAR GJORT, AT JEG HAR FUNDET MIN EGEN LEDELSES-
STIL. LEDELSE ER IKKE BARE TILFÆLDIG NAVIGATION. MAN BLIVER NØDT 
TIL AT BRUGE TEORI, SOM MAN KAN BLANDE MED SIN PRAKSIS. JEG 
HAVDE PRAKSISDELEN, MEN TEORIEN FIK JEG GENNEM MIN UDDANNELSE.  

MARK STAHLFEST
Afdelingsleder, Vallensbæk Skole, 
Dynamiske relationer og Ledelse og forandringsprocesser
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LEDELSE
DIPLOMUDDANNELSEN I 

Diplomuddannelsen i ledelse har til formål at kvalifi-
cere nuværende og kommende ledere til at varetage 
ledelsesopgaver inden for områder som for eksem-
pel strategier, målstyring, personale og organistions-
forandringer.

Uddannelsen udvikler ledelseskompetencer, der sæt- 
ter den studerende i stand til at håndtere kompli-
cerede organisatoriske problemstillinger. Det sker 
blandt andet ved at skabe sammenhæng mellem 
den nyeste teori og praksis, så lederen fremstår som 
en kompetent, professionel samarbejdspartner, der 
kan træffe beslutninger på et analytisk og rationelt 
grundlag.

Du lærer blandt andet om:
• Ledelsesteori, ledelsespraksis, ledelseskompeten-

cer 
• Strategier til håndtering og udvikling af lederskab
• Kommunikationsteori
• Ledelsesfilosofi
• Det dynamiske samspil mellem leder, medarbej-

der og medarbejdergrupper i forhold til håndte-
ring af forskelle og konflikter

NIVEAU
En diplomuddannelse svarer til et bachelorniveau. 

OPTAGELSESKRAV 
• Akademiuddannelse 
• Bacheloruddannelse
• Anden relevant uddannelse mindst på niveau med 

en akademiuddannelse eller tilsvarende
• Ansøgere skal have mindst 2 års relevant 
 erhvervserfaring efter gennemført adgangsgiven-

de eksamen

UDDANNELSENS OPBYGNING

Obligatoriske moduler:
Lederkommunikation 5 ECTS
Professionelt lederskab 5 ECTS
Den professionelle relation 5 ECTS
Læring og kompetenceudvikling 5 ECTS
Organisation og processer 5 ECTS
Styring og strategi 5 ECTS

Valgfrie moduler: 
Økonomisk ledelse 5 ECTS
Ledelse og coaching 5 ECTS
Ledelse og filosofi 5 ECTS
Projektledelse 5 ECTS
Forandringsledelse 5 ECTS
Kommunikation og organisation 5 ECTS
Strategisk ledelse 5 ECTS
Ledelse og styring i politisk styrede 
organisationer 5 ECTS
Viden- og innovationsledelse 5 ECTS
HRM og ledelse 5 ECTS
Ledelse og jura 5 ECTS
Pædagogisk ledelse 5 ECTS
Ledelse af velfærdsteknologiske 
udviklingsprocesser   5 ECTS
Ledelse af social kapital 5 ECTS
Ledelse af digitale processer 5 ECTS

Afgangsprojekt  15 ECTS

FAKTA

Varighed: Kan gennemføres som et deltidsstudium på 
2½ år

Omfang: 60 ECTS

Byer: Køge, Næstved og Nykøbing F. 

Læs mere på: www.easj.dk

JEG HAR OP TIL TI MAND UNDER MIG SOM ELEKTRIKER PÅ KØGE 
SYGEHUS, OG JEG BRUGER DET JEG HAR LÆRT TIL AT HÅNDTERE 

HVERDAGEN BEDRE LEDELSESMÆSSIGT. JEG ER BLEVET BEDRE TIL AT 
BRUGE MINE MEDARBEJDERE OPTIMALT OG MOTIVERE DEM BEDST MULIGT. 
DE FLESTE HÅNDVÆRKERE VILLE IKKE GIDE AT TAGE SÅDAN ET FAG, 
MEN DET ER SUNDT FOR OS AT GØRE DET. 

KRISTIAN SCHIØLER 
Elektriker, Køge sygehus, Ledelse i praksis
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LEDERKOMMUNIKATION

Modulet lederkommunikation handler om at skærpe 
de studerendes opmærksomhed på og forståelse 
af lederskabets mange forskellige kommunikative 
aspekter. På dette modul får du mulighed for at bli-
ve klogere på, den betydning kommunikation har – 
både for din udøvelse af ledelse og for de mulighe-
der, du har for at udvikle dit eget lederskab.

På dette modul får du som studerende lagt grunden 
til en fortsat teoretisk funderet udvikling af dine be-
slutnings- og handlekompetencer, hvilket giver dig 
gode forudsætninger for en fortsat bevidst udvikling 
af dit eget lederskab.

Modulet indeholder endvidere en introduktion til sel-
ve Diplomuddannelse i ledelse.

Du lærer blandt andet om:
• Kommunikationsteori
• Videnskabsteori
• Ledelsesfilosofi
• Dialog i ledelse
• Iagttagelse af egen ledelsespraksis

PROFESSIONELT LEDERSKAB  
 
På modulet professionelt lederskab lærer du at an-
vende en række forskellige måder at beskrive og 
forstå ledelseskompetencer, ledelsesidentiteter og 
ledelseskoncepter på. Det indebærer for eksempel 
teorier om forskellige ledelsesroller og ledelsesstile 
samt både klassiske og nyere ledelsesteorier om ek-
sempelvis situationsbestemt ledelse, værdibaseret 
ledelse og selvledelse.

Gennem hele modulet er der et særligt fokus på, 
hvordan du som studerende på samme tid kan hånd-
tere og udvikle dit eget professionelle lederskab – til 
glæde for dine medarbejdere, din organisation og 
ikke mindst dig selv.

Du lærer blandt andet om:
• Mellemlederens rolle
• Ledelsesteori og ledelsespraksis 
 – klassiske ledelsesteorier
• Ledelsesteori og ledelseskompetencer 
 – nyere ledelsesteorier
• Strategier til håndtering og udvikling af eget 
 professionelt lederskab

DEN PROFESSIONELLE 
RELATION

På dette modul får du skærpet dine kompetencer 
og din evne til at iagttage og forstå det dynamiske 
samspil, der er imellem ledelse og medarbejdere og 
medarbejdere indbyrdes. På modulet lærer du at na-
vigere i det samspil på måder, der fremmer proces-
ser og udviklingsmuligheder i organisationen.

Desuden lærer du at handle ledelsesmæssigt og 
træffe beslutninger i forhold til den samlede organi-
sations udviklingsmuligheder i sammenhængen mel-
lem medarbejder- og organisationsudvikling.

Du lærer blandt andet om:
• Det dynamiske samspil mellem ledelse og 
 medarbejdere
• Det dynamiske samspil i grupper
• Det dynamiske samspil i hverdagens 
 kontaktformer
• Det dynamiske samspil ift. håndtering af forskelle 

og konflikter

LÆRING OG 
KOMPETENCEUDVIKLING

På dette modul kan du få øjnene op for, hvordan 
teorier om læring, dannelse og kompetenceudvik-
ling kan anvendes til at forstå og handle i forhold til 
udviklingen af menneskelige ressourcer på arbejds-
pladsen. Modulet indeholder desuden temaer om, 
hvordan implementering og anvendelse af forskel-
lige HR-koncepter hænger sammen med organisa-
tionens overordnede visioner, mål, etikker, værdier, 
udviklingsstrategier, HR-strategier og personalepoli-
tikker i de studerendes egne organisationer.

Du lærer blandt andet om:
• Ledelse forstået som ledelse af processer
• HR-strategier og hverdagens muligheder for kom-

petenceudvikling
• Ledelse af læring og vidensdeling
• Udvikling via delegering, coaching, MUS, GRUS og 

360 graders evaluering

ORGANISATION OG 
PROCESSER

På dette modul får du indsigt i en række forskellige 
teorier om organisationers kulturer og strukturer og 
de processer, der er et resultat af og/eller en forud-
sætning for organisationers udvikling. Som stude-
rende på dette modul kan du blive klogere på og 
udvikle din forståelse af og indsigt i, hvad en organi-
sation er, og hvordan og hvor meget det er muligt at 
påvirke og udvikle en organisation gennem ledelse.

Du lærer blandt andet om:
• Organisationer og processer
• Organisationer og deres omverden
• Organisationers design og struktur
• Organisationskultur

STYRING OG STRATEGI

På dette modul får du skærpet din opmærksomhed 
på og forståelse af interne og eksterne relationers 
betydning for bedre at kunne udøve strategisk le-
delse og styring i din egen organisation. Indholdet i 
modulet gør dig klogere på for eksempel strategiske 
beslutninger, strategiprocesser og styringskoncep-
ter og -værktøjer. Dermed bliver du i stand til bedre 
at kunne anvende de tilgange i dine egne ledelses-
funktioner og -opgaver.

Du lærer blandt andet om:
• Strategi og strategisk analyse
• Organisationsopskrifter og ”trends”
• Strategisk styring og ledelse
• Læring og forandring

Læs mere om valgfag på www.easj.dk

OBLIGATORISKE

MODULER

FAKTA pr. modul

Omfang: 5 ECTS

Byer: Køge, Næstved og Nykøbing F. 

Studiestart: Forår og efterår

Eksamen: Mundtlig eller skriftlig

Studieform: Daghold 

Læs mere på: www.easj.dk/ledelse
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AKADEMIUDDANNELSE I 
FINANSIEL RÅDGIVNING

Obligatoriske moduler

Erhvervsjura i den finansielle sektor

Samfundsøkonomi 

 

AKADEMIUDDANNELSE I 
ØKONOMI- OG RESSOURCESTYRING

Obligatoriske moduler

Erhvervsøkonomi

Økonomistyring i praksis 

FINANS OG 
ØKONOMI

02
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Daglig kontakt med kunder i pengeinstitutter, revi-
sionsfirmaer og realkreditinstitutter stiller krav om 
imødekommende og ansvarlig rådgivning. Det sam-
me gælder inden for ejendomsadministrationer og 
i ejendomsmæglerbranchen. Det kræver forståelse 
og indsigt i økonomi og finansiering, og den indsigt 
og forståelse får du med en akademiuddannelse i fi-
nansiel rådgivning. 

En uddannelse i finansiel rådgivning klæder dig på til 
et job inden for investering og finansiering og kvalifi-
cerer dig til selvstændigt at analysere, planlægge og 
gennemføre løsninger inden for området. 

Med efteruddannelse i finansiel rådgivning får du et 
fagligt og metodisk grundlag for at analysere for-
skellige problemstillinger, og med denne uddannelse 
har du mulighed for at blive certificeret ejendoms-
mægler. 

Du kan vælge mellem fire uddannelsesretninger:
• Realkredit og bank
• Ejendomsmægler 
• Revision 
• Uden profil

NIVEAU
En akademiuddannelse svarer til en kort videregåen-
de uddannelse.

OPTAGELSESKRAV 
Relevant erhvervsuddannelse eller ungdomsuddan-
nelse og to års relevant erhvervserfaring eller tilsva-
rende forudsætninger.

UDDANNELSENS OPBYGNING

Obligatoriske moduler:
Erhvervsjura i den finansielle sektor 10 ECTS
Samfundsøkonomi  10 ECTS

Retning specifikke moduler:
Ejendomshandel I 10 ECTS
Ejendomshandel II 10 ECTS
Virksomhedens investering og finansiering 10 ECTS
Analyse af regnskabsdata 10 ECTS
Revision og årsrapporter 10 ECTS
Data, marked og afsætning 10 ECTS
Omsætning af fast ejendom 10 ECTS
Finansielle forretninger 10 ECTS

Valgfri moduler:
Boligfinansiering og –rådgivning 10 ECTS
Årsrapport og virksomhedsanalyse 10 ECTS

Afgangsprojekt 10 ECTS

FINANSIEL 
RÅDGIVNING

AKADEMIUDDANNELSE I 

ALLE VORES EFTERUDDANNELSESUNDERVISERE TAGER 
JÆVNLIGT UD I DE LOKALE VIRKSOMHEDER FOR AT FØLGE 

MED I, HVAD DER SKER DERUDE, OG FOR AT UNDERSØGE, OM DEN 
EFTERUDDANNELSE, VI BEDRIVER, RENT FAKTISK GIVER MENING I 
FORHOLD TIL VIRKSOMHEDERNES BEHOV. DET ER ESSENTIELT 
FOR MIG SOM STUDIELEDER AT SIKRE, AT VI HAR EN TÆT 
RELATION TIL ERHVERVSLIVET.  

MICHAEL BAGER
Studieleder, efteruddannelse, EASJ Næstved

FAKTA

Omfang: 60 ECTS

Byer: Næstved og Roskilde 

BEMÆRK: Tilmelding foregår via 
www.finanstilmelding.dk
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ERHVERVSJURA I 
DEN FINANSIELLE SEKTOR

Det er målet med undervisningen, at du via et grund-
læggende kendskab til centrale juridiske emner bli-
ver i stand til selv at give løsningsforslag på diverse 
juridiske problemstillinger i relation til den relevante 
finansielle rådgivning og får en forståelse for grund-
læggende retsprincipper.

Der lægges vægt på, at du tilegner dig en juridisk 
metode, så du bliver i stand til også i fremtiden at 
analysere og anvende ny lovgivning og praksis, hvil-
ket gør dig i stand til:

• At forebygge eventuelle juridiske problemer i for-
bindelse med den finansielle rådgivning

• At kunne afgøre, hvornår der bør indhentes anden 
sagkyndig bistand til løsning af problemstillinger

• At kunne beskrive en problemstilling med de kor-
rekte juridiske termer, når den præsenteres for en 
sagkyndig ekspert

Undervisningen tager udgangspunkt i de behov, 
som forskellige modtagere af den finansielle rådgiv-
ning kan forventes at have eller få, og du får derved 
kendskab til de nødvendige juridiske aspekter for-
bundet med finansiel rådgivning inden for en bred 
vifte af juridiske emner.

SAMFUNDSØKONOMI

Det er målet med modulet at give dig viden om na-
tionaløkonomiens grundlæggende begreber og teo-
rier. Du får kendskab til de nationaløkonomiske sek-
torer og deres samspil, og du skal tilegne dig indsigt 
i teorierne bag mikroøkonomi og makroøkonomi. 
Den indsigt betyder, at du får en bred og nuanceret 
opfattelse af de nationaløkonomiske relationer, så 
du bliver i stand til at beskrive, vurdere og inddrage 
påvirkningerne af eksempelvis økonomiske, demo-
grafiske, miljømæssige og sociale forhold på både 
nationalt og globalt plan i den finansielle rådgivning.
I mikroøkonomien lægges der vægt på en analyse af 
markedets rolle som fordelingsmekanisme. Desuden 
fokuseres der på offentlige myndigheders og inter-
nationale organisationers påvirkning af markedsøko-
nomien. Arbejdsmarkedet og boligmarkedet bliver i 
den sammenhæng vægtet højt.

I makroøkonomien lægges der vægt på analyser af 
ligevægtsdannelsen på valutamarkeder, pengemar-
keder, varemarkeder og arbejdsmarkeder samt sam-
spillet mellem disse markeder. Desuden fokuseres 
der på den økonomiske politik og det internationale 
samarbejde om den økonomiske udvikling samt på 
beskrivelse og vurdering af konjunkturudviklingen 
og den strukturelle udvikling.

Undervisningen tager udgangspunkt i de behov, 
som forskellige modtagere af den finansielle rådgiv-
ning forventes at have eller få, og på den måde op-
når du kendskab til de nødvendige økonomiske og 
finansielle aspekter forbundet med finansiel rådgiv-
ning inden for et bredt spektrum af emner fra dag-
ligdagen.

VIDSTE DU, AT AKADEMIUDDANNELSEN
I FINANSIEL RÅDGIVNING ER SKABT I

SAMARBEJDE MED FLERE RÅD OG FORENINGER
OG DERMED ER TILPASSET BRANCHENS BEHOV?

OBLIGATORISKE

MODULER

FAKTA pr. modul

Omfang: 10 ECTS

Byer: Næstved og Roskilde  

Studiestart: To gange om året

Eksamen: Mundtlig

Læs mere om valgfrie moduler på: www.easj.dk
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ØKONOMI OG 
RESSOURCESTYRING

AKADEMIUDDANNELSE I 

Det er vigtigt for alle virksomheder at have styr på 
økonomi og regnskab – uanset virksomhedens stør-
relse og branche.

Akademiuddannelsen i Økonomi og ressourcesty-
ring fokuserer på at tilføre dig kompetencer inden 
for såvel intern som ekstern økonomistyring.

Talmæssigt overblik samt evnen til at foretage grun-
dige analyser gør dig i stand til at medvirke til at 
træffe beslutninger, der har med virksomhedens 
økonomi at gøre.

I løbet af uddannelsen opnår du viden, færdigheder 
og kompetencer, der gør dig i stand til at forstå de 
fundamentale økonomiske sammenhænge i virk-
somheden. Du lærer således at forstå forskellene og 
sammenhængene mellem indtjening, balancestuktur 
og likviditet, og i forlængelse heraf opnår du dybere 
viden om de enkelte elementer, der indgår i økono-
mistyringen.
 
Du lærer blandt andet om:
• Økonomi- og aktivitetsstyring 
• Årsregnskab
• Nøgletal
• Investeringsformer
• Budgetter
• Økonomiske processer
• Kapacitetsplanlægning
• Investering og finansiering
• Budgettering og cost/benefit

NIVEAU
En akademiuddannelse svarer til en kort videregåen-
de uddannelse

OPTAGELSESKRAV 
Relevant erhvervsuddannelse eller ungdomsuddan-
nelse og to års relevant erhvervserfaring, eller tilsva-
rende forudsætninger.

UDDANNELSENS OPBYGNING

Obligatoriske moduler:
Erhvervsøkonomi 10 ECTS
Økonomistyring i praksis 10 ECTS
 
Valgfrie moduler:
Regneark til økonomistyring 10 ECTS
Global økonomi 10 ECTS
Statistik 10 ECTS

Afgangsprojekt 10 ECTS

FAKTA

Varighed: To til tre år på deltid

Omfang: 60 ECTS

Byer: Køge, Næstved, Roskilde og Slagelse 

Læs mere på: www.easj.dk

OBLIGATORISKE

MODULER

ERHVERVSØKONOMI

En sund virksomhed er bygget på en sund økono-
mi. Det kræver en kvalificeret økonomisk viden med 
kendskab til mange faktorers betydning og samspil.
Erhvervsøkonomi giver dig en helhedsopfattelse af 
virksomheders økonomi og de mange parametre, 
der spiller ind på god, økonomisk planlægning.

God økonomi er grundlaget for en sund forretning.

Men skal du give effektiv økonomisk rådgivning, har 
du brug for at kende til alle virksomhedens økonomi-
ske processer, og hvordan de spiller sammen.

I Erhvervsøkonomi er det selve økonomistyringen, 
der er omdrejningspunktet. Herunder lærer du selv-
stændigt at udarbejde forskellige budgettyper, 
fremstille analyser på efterspørgsel, afsætning og 
konkurrenceforhold samt omkostninger.

Udbuddet kan variere. Hold øje med easj.dk/efterud-
dannelse for det aktuelle udbud. 

ØKONOMISTYRING I PRAKSIS

Få en grundlæggende viden om virksomhedens 
komplekse økonomi og bliv rustet til at arbejde med 
virksomhedens økonomiske planlægning på både 
internt og eksternt niveau.

Medarbejdere med kendskab til økonomi er altid ef-
terspurgt, og med faget Økonomistyring kan du bli-
ve en vigtig ressource for din virksomhed.

Økonomistyring ruster dig til opgaver inden for øko-
nomisk planlægning og styring.

Her får du omsat den opnåede teoretiske viden fra 
Erhvervsøkonomi til praktisk anvendelse.

Du vil således blive kvalificeret til konkret at tage del 
i virksomhedens økonomistyring.

FAKTA pr. modul

Omfang: 10 ECTS

Byer: Køge, Næstved, Roskilde og Slagelse 

Studiestart: To gange om året

Eksamen: Skriftlig

Læs mere om valgfrie moduler på: www.easj.dk
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AKADEMIUDDANNELSE I 
INTERNATIONAL HANDEL 

OG MARKEDSFØRING

Obligatoriske moduler 

Afsætningsstrategi

Markedsføring

Salgspsykologi og grundlæggende salg

Strategisk salg

AKADEMIUDDANNELSE I RETAIL

Obligatoriske moduler 

Det personlige lederskab

Konceptstyring i detailhandelen

HANDEL OG 
MARKEDSFØRING

03
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Et væsentligt succeskriterie for succes i de fleste 
virksomheder er, at deres salgsorganisation evner at 
udnytte de muligheder, der er i markedet og formår 
at skabe lønsomme relationer til deres kunder.

Med en akademiuddannelse i International handel og 
markedsføring får du værktøjer til at arbejde struk-
tureret og strategisk med virksomhedens salg og 
markedsføring.

Uddannelsen giver dig viden og kompetencer, der 
gør dig i stand til at analysere, planlægge og gen-
nemføre målrettede salgs- og markedsføringsakti-
viteter til gavn for både dig selv, virksomheden og 
dens kunder.

Du lærer blandt andet om:
• Analyse, planlægning og gennemførelse af tiltag, 

der styrker salget og markedsføringen
• Organisatoriske, økonomiske og samfundsmæssi-

ge forhold og overvejelser, der bør gøres
• Muligheder for at udvide salget af produkter og  

ydelser på business-to-business og business-to- 
consumer markedet

• Markedsføringens rolle i virksomheden og aktuel-
le udviklingstendenser på området

NIVEAU
En akademiuddannelse svarer til en kort videregåen-
de uddannelse.

OPTAGELSESKRAV 
Relevant erhvervsuddannelse eller ungdomsuddan-
nelse og to års relevant erhvervserfaring eller tilsva-
rende forudsætninger.

UDDANNELSENS OPBYGNING

Obligatoriske moduler:
Afsætningsstrategi 10 ECTS
Markedsføring 10 ECTS
Salgspsykologi og grundlæggende salg 10 ECTS
Strategisk salg 10 ECTS
  
Valgfrie moduler:
International markedsføring og -analyse 10 ECTS
Erhvervsret 10 ECTS
Digital markedsføring 10 ECTS
E-handel 10 ECTS

Afgangsprojekt  10 ECTS

INTERNATIONAL HANDEL 
OG MARKEDSFØRING

AKADEMIUDDANNELSE I

FAKTA

Omfang: 60 ECTS

Byer: Køge, Næstved og Roskilde

Læs mere om valgfag på: www.easj.dk

VIDSTE DU, AT DU MED EN UDDANNELSE 
I INTERNATIONAL HANDEL OG 

MARKEDSFØRING LÆRER OM SALGSTEKNIKKER 
OG FÅR VIDEN OM SALGSPSYKOLOGI, 
SALGSPLANLÆGNING OG STRATEGISK SALG?
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AFSÆTNINGSSTRATEGI

Afsætningsstrategi giver dig værktøjer og indsigt til 
at få styr på virksomhedens kunder og deres købsad-
færd og gør dig bedre rustet til at sælge virksomhe-
dens produkter gennem strategisk planlægning.

Faget afsætningsstrategi henvender sig til dig, der 
gerne vil arbejde med virksomhedens markedsfø-
ring på strategisk niveau – og det giver dig et over-
blik over, hvordan markedsføring, strategisk plan-
lægning, konkurrentanalyse og segmentering spiller 
sammen og kan styrke salget af virksomhedens pro-
dukter.

Du lærer blandt andet om:
• Markedsføring
• Strategisk planlægning
• Konkurrenceforhold
• Købsadfærd

Udbuddet kan variere. Hold øje med easj.dk/efterud-
dannelse for det aktuelle udbud.

MARKEDSFØRING

Modulet markedsføring ruster dig til at arbejde ef-
fektivt med markedsføringsaktiviteter i dagligdagen.
Du opnår en kompetence inden for markedsføring, 
der gør dig i stand til at analysere markedssituatio-
nen og planlægge den rette markedsføringsstrategi.
Der tages udgangspunkt i grundlæggende forhold, 
begreber, modeller og værktøjer, så du i praksis kan 
analysere, planlægge og gennemføre virksomhe-
dens nationale og internationale markedsføringsak-
tiviteter.

Du lærer blandt andet om:
• Virksomhedens internationalisering
• Markedsanalyser og prognoser
• Parameteranvendelse
• Markedsføringsplanlægning

SALGSPSYKOLOGI 
OG GRUNDLÆGGENDE SALG
Få indblik i salgsstrategier og forskellige former for 
kundeadfærd og hjælp dine salgsresultater på vej.

Med modulet Salgspsykologi og grundlæggende 
salg får du en forståelse af grundlæggende salgs-
psykologi og kompetence til selvstændigt at arbejde 
med forskellig kundeadfærd og tilpasse egen ad-
færd og kommunikation til forskellige kundetyper – 
og dermed opnå bedre salgsresultater.

Deltagelse på modulet giver dig en forståelse for 
vigtigheden af planlægning og færdigheder i at an-
vende konkrete værktøjer til at prioritere din tid ef-
fektivt og forebygge negativ stress i salgsarbejdet.

Du lærer blandt andet om:
• Persontyper og adfærdsforståelse
• Salgs- og kommunikationsstrategier
• Argumentationsstrategier
• Argumentationsteknikker
• Tillidsskabende kommunikation
• Planlægning og prioritering
• Stresshåndtering

STRATEGISK SALG

Med modulet Strategisk salg får du en bred indføring 
i salgsverdenen og får styr på planlægning af salg og 
salgsledelse, så du kan gennemføre salg med succes.
Strategisk salg giver dig kompetencer til selvstæn-
digt at lede, analysere, tilrettelægge og gennemføre 
salg på strategisk niveau. Du får færdigheder i sty-
ring af kilderne til og antallet af leads (kundeemner), 
salgsledelse og key account management. Hertil 
kommer viden om og forståelse for indkøbsstrategi 
og risikostyring i salgsindsatsen.

Du lærer blandt andet om:
• Leadstyring
• Salgsstrategi og salgsledelse
• Håndtering af key accounts – KAM-plan

OBLIGATORISKE

MODULER

FAKTA pr. modul

Omfang: 10 ECTS

Byer: Køge og Næstved  

Studiestart: Forår og efterår

Eksamen: Mundtlig (afsætningsstrategi er skriftlig)

Læs mere om valgfrie moduler på: www.easj.dk
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Akademiuddannelsen i Retail giver dig den nødven-
dige viden om, hvordan markedet ser ud, og værk-
tøjerne og kompetencerne til at viderebringe den 
gode ledelse og dermed være en del af butikkens 
overlevelse på et svingende marked. 

Du får indsigt i, hvordan markedet ser ud, og værk-
tøjerne til at vælge en målgruppe, der kunne være 
interessant at profilere sig tydeligt overfor.

Blandt andet stifter du bekendtskab med koncept-
styring og god ledelse, der er blandt redskaberne til 
at sikre, at butikken målrettet følger den valgte stra-
tegi og rammer målgruppens behov og ønsker.

Du bliver kvalificeret til selvstændigt og ud fra per-
sonlige og detail- og ledelsesfaglige kompetencer at 
analysere, planlægge, tilrettelægge og gennemføre 
løsninger, der bredt vedrører konceptstyring, salg, 
indkøb, kommunikation, driftsoptimering og ledelse 
inden for og driftsmæssig- og medarbejderrelatere-
de områder i detailhandelsvirksomheder, detailkæ-
der og deres bagland.

En akademiuddannelse i Retail giver dig kompeten-
cerne til at se og forstå branchen og samtidig blive 
bedre som leder i et arbejdsfelt, der er kendetegnet 
ved benhård konkurrence.
 
Du lærer blandt andet om:
• Markedskendskab
• Detailledelse
• Segmentering
• Konceptstyring
• Driftsoptimering
• Salg
• Indkøb

NIVEAU
En akademiuddannelse svarer til en kort videregåen-
de uddannelse.

OPTAGELSESKRAV 
Relevant erhvervsuddannelse eller ungdomsuddan-
nelse og to års relevant erhvervserfaring eller tilsva-
rende forudsætninger.

UDDANNELSENS OPBYGNING

Obligatoriske moduler:
Det personlige lederskab 10 ECTS
Konceptstyring i Detailhandelen 10 ECTS
 
Valgfrie moduler:
Butiksoptimering 5 ECTS
Butiksøkonomi  5 ECTS
Salgsledelse i Detailhandelen 10 ECTS

Afgangsprojekt 10 ECTS

RETAIL
AKADEMIUDDANNELSE I

OBLIGATORISKE

MODULER
DET PERSONLIGE LEDERSKAB

Det personlige lederskab i detailhandlen gør dig til 
en stærkere leder og giver dig alle de nødvendige 
redskaber til butiksledelse i detailhandlen.

Ledelse handler ikke kun om at sige og gøre det rig-
tige. Det handler også om at kende sig selv og være 
et godt eksempel for medarbejderne. Når du har 
hele din person med, hviler du i din lederrolle, og det 
øger din gennemslagskraft og troværdighed over for 
medarbejderne.

Vil du være den leder, der både kan lede dig selv og 
dine medarbejdere gennem personligt lederskab, er 
faget Det personlige lederskab i detailhandlen det 
oplagte valg.

KONCEPTSTYRING 
I DETAILHANDLEN

Konceptstyring i detailhandlen er for dig, der vil ud-
vikle og styre koncepter og markedsprofiler i detail-
handlen.

Modulet Konceptstyring i detailhandlen giver dig 
kompetencerne til at arbejde med konceptstyring 
og markedsprofiler i detailhandlen.

Butikker skal skille sig ud for at blive bemærket. Det 
kan være ved at være billigst, at tilbyde den bedste 
kvalitet eller altid at være i nærheden. Et godt bu-
tikskoncept giver opmærksomhed på et internatio-
nalt præget marked og hiver kunderne ind i butikken.

Læs mere om valgfag på www.easj.dk

FAKTA

Omfang: 60 ECTS

Byer: Køge, Næstved, Roskilde og Slagelse 

Læs mere om valgfag på: www.easj.dk

VIDSTE DU, AT AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL 
HENVENDER SIG TIL DIG, DER FOR EKSEMPEL ER BUTIKSCHEF, 

AFDELINGSLEDER, VAREHUSCHEF ELLER SALGSASSISTENT?
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AKADEMIUDDANNELSE I 
INTERNATIONAL TRANSPORT 

OG LOGISTIK

Obligatoriske moduler

Logistik

Supply chain management

Transport og warehouse management

Transportjura

Indkøb

Operationelt indkøb

Strategisk indkøb

Indkøbsjura

LOGISTIK

04
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Arbejder du med at flytte noget fra et sted til et an-
det? Og har din virksomhed udfordringer med logi-
stikken?

Med en uddannelse i International transport og logi-
stik får du opgraderet dine evner til at effektivisere 
virksomhedens supply chain.

Du får forudsætningerne for at kunne arbejde med, 
designe og implementere logistikkoncepter.

Du kan vælge mellem de to retninger transport eller 
indkøb.

Med retningen Transport tilegner du dig viden og 
lærer om den optimale transportform, om hvordan 
transporten forbinder køber og sælger, og hvordan 
terminaler og lagre indrettes. Det imødekommer sta-
dig stigende krav for effektivisering og håndtering, 
og samtidig får du indsigt i juridiske elementer ved 
transport.

Med retningen Indkøb får du styrket dine evner til at 
analysere værdikæder og optimere den logistiske ef-
fektivitet i din virksomhed. Du kommer vidt omkring 
og vil blive i stand til at opstille forslag til ændringer 
i forsyning, produktion og distribution.

Desuden er der fokus på segmentering af kunder, 
færdigvarer, leverandører og råvarer samt på forde-
lene ved at optimere gennemløbstiden.

Du lærer blandt andet om:
• Design af forsyningskæde
• Kvalitetsstyring
• Effektivisering af værdikæden
• Projektstyring

NIVEAU
En akademiuddannelse svarer til en kort videregåen-
de uddannelse.

OPTAGELSESKRAV 
Relevant erhvervsuddannelse eller ungdomsuddan-
nelse og to års relevant erhvervserfaring eller tilsva-
rende forudsætninger.

UDDANNELSENS OPBYGNING:

Obligatoriske moduler:
Logistik 10 ECTS
Supply chain management 10 ECTS

Obligatoriske moduler Transport:
Transport og warehouse management 10 ECTS
Transportjura 5 ECTS

Obligatoriske moduler Indkøb:
Indkøb 10 ECTS
Indkøbsjura 5 ECTS
Operationel indkøb 10 ECTS
Strategisk indkøb  10 ECTS 
 
Afgangsprojekt 10 ECTS

INTERNATIONAL 
TRANSPORT OG 
LOGISTIK

AKADEMIUDDANNELSE I

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 i Logistik og supply chains

FAKTA

Omfang: 60 ECTS

By: Køge

Læs mere om valgfrie moduler på: www.easj.dk
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LOGISTIK

Du bliver i stand til at vurdere brugen af logistik og 
transport som konkurrenceparameter. Du lærer at 
organisere og projektere operationelle og taktiske 
løsningsforslag. For eksempel kan du træffe valg om 
genbestilling af varer, og hvilken mængde der opti-
malt skal bestilles. 

Når du har gennemført faget ’Logistik’, har du lært at 
analysere hele virksomhedens logistik. 

Du er i stand til at komme med forslag til højere ef-
fektivitet i værdikæden fra forsyning og produktion 
til distribution. Du kan for eksempel anvende forskel-
lige værktøjer til at sammensætte et optimalt lager 
ud fra en prognose. 

Ligesom du kan tage højde for prognoseusikkerhe-
den i forhold til leverandørens leveringstid, det vil 
sige ’lead time’, virksomhedens egen ’lead time’ og 
det serviceniveau, der ønskes.

Du lærer blandt andet om:
• Værdikæden
• Operationelt og taktisk: Forsyning, Produktion 
 og Distribution
• Kvalitetsstyring
• Metode
• Organisering og projektstyring.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Du lærer centrale metoder til at analysere samspillet 
mellem virksomhedens overordnede strategi og for-
syningskædens elementer. Du bliver i stand til at vur-
dere, hvordan samarbejde i forsyningskæden skaber 
konkurrencemæssige fordele og bliver ’win win’ for 
alle. 

Faget ’Supply chain management’ gør dig i stand til 
at analysere virksomhedens forsyningskæde og ud-
vikle forbedrede løsninger på kort og langt sigt. 

Du lærer at definere nøgletal for virksomhedens 
supply chain management på alle tre niveauer: Stra-
tegisk, taktisk og operationelt. 

Du får viden om kvalitetsledelse, kvalitetsstyring og 
kvalitetsfilosofier, og du bliver klædt på til at intro-
ducere supply chain management trinvist med re-
spekt for forandringsprocesserne i organisationen.

Du lærer blandt andet om:
• Design af forsyningskæden: Agilitet (QRM), LEAN 

i logistik og Mass production
• Taktisk og strategisk: Forsyning, produktion, di-

stribution og målstyring
• Kvalitetsstyring
• Metode

TRANSPORT OG WAREHOUSE 
MANAGEMENT

På ’Transport og warehouse management’ lærer du, 
hvordan din virksomhed smartest får varer transpor-
teret ud og hjem. Du bliver i stand til at planlægge 
optimal transport, hvad enten den går via vej, sø, fly 
eller tog – eller en kombination. 

Du får styr på dokumenter og regler inden for told, 
afgifter og transportansvar. For eksempel lærer du, 
hvornår en vare faktisk er overdraget til køber. 

Modulet sikrer, at du kan arrangere transport, som 
lever op til virksomhedens krav til service, pris og 
sikkerhed.

’Transport og warehouse management’ giver dig 
faglig specialisering inden for transport, lagerstyring 
og transportjura, så du bliver i stand til at foretage 
relevante valg ud fra vurdering af omkostninger, ser-
viceniveau, ansvar og regler.

Du lærer blandt andet om:
• Transportformer
• Landevej
• Sø
• Fly
• Tog
• Hubs, terminaler og lagre
• Indretning
• Brug
• Placering
• Betydningen af INCOTERMS
• Trafikstyring
• Ruteplan
• Tid (arbejdstid og køre-/hviletid)
• Materiel
• Transportdokumenter
• Generel Transportjura
• Metode  

OBLIGATORISKE

MODULER

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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TRANSPORTJURA

Få styr på paragrafferne i national og international 
transport.

Hver gang en vare er under transport, gælder en 
række regler og risici, som du har brug for at kende, 
hvis du vil være sikker på ikke at påføre din virksom-
hed uventede tab. 

Modulet ’Transportjura’ giver dig indblik i reglerne 
og gør dig i stand til at vurdere, hvilke aftaler og 
forsikringer din virksomhed har brug for. Du lærer 
blandet andet at håndtere de juridiske aspekter, der 
ligger i et transportdokument og at vurdere den an-
svarsmæssige forskel, der er på transport- og udle-
veringsansvar.

I ’Transportjura’ lærer du om INCOTERMS 2010, som 
består af 11 meget omfattende transportklausuler 
udviklet af Det Internationale Handelskammer (ICC), 
og om NSAB 2000, som er Nordisk Speditørfor-
bunds Almindelige Bestemmelser.

• Landevejstransport
 - National - International
• Søret
 - Stykgodstransport herunder containertransport 

- Trampfart
• Rejsebefragtning
• Tidsbefragtning
•  Øvrige kontraktformer
 - Bjærgning og arrest 
• Luftfragt
• Jernbanetransport
• Transportdokumenter
• NSAB 2000 og andre standardaftaler
• INCOTERMS 2010

INDKØB

Lær at håndtere indkøb fra behovet er erkendt, til 
varen er leveret.

Faget ’Operationelt indkøb’ klæder dig på til rollen 
som indkøber i virksomheden. Du får blik for, hvor-
dan indkøb påvirker resten af organisationen. Lige-
som du får en klar forståelse af, hvilken økonomisk 
betydning indkøbsfunktionen har for virksomheden. 

Indhentelse af tilbud, principper for vurdering af le-
verandører og praktisk anvendt IT indgår også i fa-
get, så du efterfølgende opnår en faglig specialise-
ring inden for indkøb.

Du får viden om teori og praksis inden for opera-
tionelt indkøb, så du kan forholde dig analytisk til 
arbejdet og håndtere indkøb, fra behovet er erkendt, 
til varen er leveret. 

Du lærer blandt andet om:
• Indkøbets opgaver
• Indkøbsmængder – indkøbsimpulser
• Forespørgsel
• Tilbud
• Valg af leverandør
• Styring af leverandør
• Finansiering af køb
• Indkøbets betydning for virksomhedens økonomi
• Indkøb fra 3. lande

OPERATIONELT INDKØB

Lær at gennemføre et indkøb fra behovserkendel-
se til levering, blandt andet at vurdere og behandle 
modtagne tilbud og andre oplysninger fra samar-
bejdspartnere. 

I løbet af dette modul, som er retningsspecifikt på 
uddannelsesretningen Indkøb, beskæftiger du dig 
med operationelle indkøbsmæssige beslutninger i 
en virksomhed.

Du lærer desuden at forholde dig analytisk til ind-
købsprocessen og at have fokus på sammenhængen 
mellem indkøb og økonomi.

Undervisningen omfatter emnerne:
• Indkøbsprocessen – opgaver
• Forespørgsel og tilbud
• Valg og styring af leverandør
• Finansiering af køb
• Indkøbets betydning for virksomhedens økonomi
• Indkøb fra 3. lande

STRATEGISK INDKØB

Lær at analysere mulighederne inden for indkøb, og 
læg en smart indkøbsstrategi.

Her får du lært at udarbejde en indkøbsstrategi, som 
passer ind i virksomhedens overordnede retningslin-
jer om for eksempel. at købe ind med en høj profil 
inden for CSR, Corporate social responsibility. 

Du får styr på at analysere leverandørporteføljen ved 
hjælp af Kraljic-modellen, som hjælper dig med at 
tage de bedste langsigtede beslutninger om indkøb. 
Du får desuden lært at anvende ABC-analyser, der 
giver dig overblik over store mængder varenumre.

Du lærer blandt andet om:
• Organisatorisk placering
• Indkøbsstrategier
• Leverandørvalg
• Miljø og kvalitet
• Kontraktforhold
• Forhandling

INDKØBSJURA

Få styr på juraen og de aftalemuligheder, som sikrer 
virksomhedens indkøb.

Hvilke danske og internationale regler regulerer køb 
og salg, og hvilke muligheder har virksomheden selv 
for at indgå gode aftaler? 

Det er nogle af de elementer, der indgår i faget ’Ind-
købsjura’, som klæder dig på til at varetage indkøb 
på en måde, så virksomheden bevidst styrer og be-
grænser sin risiko. 

Du lærer eksempelvis retsvirkningerne af, at køber 
eller sælger misligholder en købsaftale, og du bliver 
i stand til at vurdere konkrete kontraktformuleringer.
Du lærer at anvende reglerne i Købeloven og CISG, 
når der er forsinkelse eller mangler. CISG er ’The Uni-
ted Nations Convention on Contracts for the Inter-
national Sale of Goods’, det vil sige FN’s konvention 
om køb af løsøre. Desuden lærer du om INCOTERMS 
2010, et sæt internationale klausuler for transport. 

Du lærer blandt andet om:
• Købeloven ved professionelt køb
• International købelov (CISG)
• Køber- og sælgers retsstilling og rettigheder og 

forpligtelser i forbindelse med INCOTERMS 2010
• Reklamations- og garantibestemmelser
• Produktansvar
• Retsforhold om kontrakter og kontraktudform-

ning

FAKTA pr. modul

Omfang: 5 ECTS

Byer: Køge

Studiestart: Flere gange om året

Eksamen: Mundtlig

Udbuddet kan variere. Hold øje med 
easj.dk/efteruddannelse for det aktuelle udbud. 
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AKADEMIUDDANNELSE I 
KOMMUNIKATION OG FORMIDLING

Obligatoriske moduler 

Kommunikation i praksis 

Strategisk kommunikation

AKADEMIUDDANNELSE I 
INFORMATIONSTEKNOLOGI

Obligatoriske moduler 

Grundlægende programmering

Netværk og operativsystemer 

Grundlæggende database

KOMMUNIKATION OG 

IT

05
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Virksomheder skal forholde sig til en lang række for-
skellige interessenter, der alle kræver deres egen vin-
kel på det samme budskab – en opgave, der kræver 
overblik og indblik.

Værdifulde kommunikationsmedarbejdere og -kon-
sulenter forstår at kommunikere et budskab klart og 
præcist til bestemte målgrupper og kan sætte kom-
munikationen ind i en større sammenhæng. De evner 
kan du få med efteruddannelse inden for kommuni-
kation og formidling.

En akademiuddannelse i Kommunikation og formid-
ling vil give dig et overblik over de forskellige former 
for kommunikation, som en virksomhed skal håndte-
re – både internt og eksternt. Med videreuddannel-
se inden for kommunikation og formidling bliver du 
klædt på til at analysere, planlægge og gennemføre 
større kommunikationsopgaver.

Du lærer blandt andet om:
• Strategisk og praktisk kommunikation
• Kommunikationsanalyser
• Online medier
• Skriftlig og mundtlig formidling
• Interkulturel kommunikation

NIVEAU
En akademiuddannelse svarer til en kort videregåen-
de uddannelse. 

OPTAGELSESKRAV 
Relevant erhvervsuddannelse eller ungdomsuddan-
nelse og to års relevant erhvervserfaring eller tilsva-
rende forudsætninger.

UDDANNELSENS OPBYGNING

Obligatoriske fag:
Kommunikation i praksis  10 ECTS
Strategisk kommunikation 10 ECTS

Valgfrie moduler: 
Online kommunikation 10 ECTS
Global kommunikation 10 ECTS
Sociale medier 10 ECTS
Præsentationsteknik   5 ECTS
Skriftlig kommunikation   5 ECTS 

Afgangsprojekt  10 ECTS

Du kan også vælge at tage et eller flere moduler, hvis 
du ønsker at øge dine kompetencer inden for et be-
stemt område eller vælger at kvalificere din person-
lige udvikling og indsigt.

KOMMUNIKATION 
OG FORMIDLING

AKADEMIUDDANNELSE I OBLIGATORISKE

MODULER
KOMMUNIKATION I PRAKSIS

Vi kan alle lære at blive bedre til at kommunikere og 
få vores budskab igennem.

Kommunikation i praksis handler om kommunikatio-
nens psykologi, sprog og forholdet mellem modta-
ger og afsender.

Du lærer at bruge effektive planlægnings- og for-
midlingsværktøjer, så du kan planlægge og udføre 
både intern og ekstern kommunikation. Du får kom-
petencerne til selvstændigt at udføre verbale, skrift-
lige og digitale kommunikationsopgaver på et pro-
fessionelt niveau.

Du lærer blandt andet om:
• Kommunikationspsykologi
• Planlægnings- og formidlingsværtøjer
• Kommunikationsmodeller
• Præsentationsteknik

STRATEGISK KOMMUNIKATION

Med Strategisk kommunikation bliver du rustet til 
professionelt og selvstændigt at løfte virksomhe-
dens kommunikationsindsats, så jeres budskaber når 
målgrupperne.

Strategisk kommunikation er i højsædet, når du læ-
rer at analysere virksomhedens vision, mål og stra-
tegier som grundlag for en kommunikationsstrategi.
Du får redskaberne til at sikre professionel, målrettet 
og effektiv kommunikation både eksternt og internt 
på din arbejdsplads.

Du lærer blandt andet om:
• Det kommunikative arbejdsfelt
• Kommunikationsanalyse
• Kommunikationsplanlægning

FAKTA

Varighed: To til tre år på deltid

Omfang: 60 ECTS

Byer: Roskilde, Køge, Næstved og Nykøbing F. 

FAKTA pr. modul

Omfang: 10 ECTS

Byer: Roskilde, Køge, Næstved og Nykøbing F. 

Studiestart: Flere gange om året

Eksamen: Mundtlig

Læs mere om valgfrie moduler på: www.easj.dk 
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En akademiuddannelse i Informationsteknologi er til 
dig, der gerne vil hjælpe private og offentlige virk-
somheder med at skabe, vedligeholde og styre de-
res informationer. 

På Akademiuddannelsen i Informationsteknologi læ-
rer du, hvordan software er konstrueret, og hvordan 
du tilpasser softwaren til den enkelte virksomheds 
behov.

Du vil desuden få en generel viden om, hvilke infor-
mationssystemer en virksomhed med fordel kan an-
vende og have brug for i deres daglige arbejde, samt 
hvordan udviklingen ser ud inden for IT-området. 

Du lærer blandt andet om:
• Databaseprogrammering og SQL
• Grundlæggende datastrukturer og algoritmer
• Grundlæggende programmering
• Brugerstyring
• Programmering af tråde
• Kommunikationsprotokoller
• Tests

NIVEAU
Akademiuddannelsen i Informationsteknologi svarer 
i niveau til en kortere videregående akademiuddan-
nelse på fuld tid.

OPTAGELSESKRAV 
Relevant erhvervsuddannelse eller ungdomsuddan-
nelse og to års relevant erhvervserfaring eller tilsva-
rende forudsætninger.

UDDANNELSENS OPBYGNING

Obligatoriske moduler:
Grundlægende programmering
Netværk og operativsystemer 
Grundlæggende database

Retningsspecifikke moduler, softwareudvikling:
Videregående programmering
Grundlæggende systemudvikling
Videregående systemudvikling
Modellering

Retningsspecifikke moduler, webudvikling:
Grundlæggende systemudvikling
Brugervenlighed og grafisk design
Web-programmering, client-side 
Web-programmering, server-side
Modellering

Retningsspecifikke moduler, systemadministration:
Web-programmering, server-side
Systemdrift
Grundlæggende IT-sikkerhed 
Videregående IT-sikkerhed 

Afgangsprojekt

Bemærk: Det er muligt at erstatte et valgfag med 10 
ECTS fra en anden studieretning. 

INFORMATIONS-
TEKNOLOGI

AKADEMIUDDANNELSE I

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 
Underviser og adjunkt, selvstændigt erhvervsdrivende inden for softwareudvikling

FAKTA

Omfang: 60 ECTS

Byer: Roskilde, Køge, Næstved og Nykøbing F. 

Læs mere om valgfag på: www.easj.dk
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GRUNDLÆGGENDE 
PROGRAMMERING

Med modulet ’Grundlæggende programmering’ får 
du de basale værktøjer til at udvikle kvalitetspro-
grammer i et moderne programmeringssprog. 

Du får grundlæggende viden om principper og 
teknikker, om abstraktionsmekanismer og algorit-
memønstre, så du kan designe og implementere 
IT-systemer af høj kvalitet. 

Modulet giver dig også forståelse for, hvordan du 
kvalitetstester software, og du bliver fortrolig med 
centrale programbiblioteker og rustet til at indgå 
som deltager i softwareudviklingsprojekter.

Modulet klæder dig på til at anvende det valgte 
programmeringssprog til realisering af algoritmer, 
skabeloner, mønstre og abstraktioner. Du lærer at 
anvende det valgte programmeringssprog til realise-
ring af simple designmodeller. 

Du lærer blandt andet om:
• Grundlæggende programmering
• Grundlæggende objektorienteret programmering
• Simple algoritmeskabeloner
• Simple designmønstre
• Collections
• Simpel grænsefladeprogrammering
• Udviklingsmiljø
• Tests

NETVÆRK OG 
OPERATIVSYSTEMER 

Udvid dine kompetencer inden for udvikling af cli-
ent-/servermiljøer.

Har du lyst til at blive fortrolig med systemudvikling 
og programmering af systemer i et client-/servermil-
jø, er faget ’Netværk og operativsystemer’ interes-
sant for dig. 

Her får du de fundamentale netværksbegreber på 
plads, du får fod på samspillet mellem programme-
ringssprog og operativsystem, og du lærer at anven-
de mekanismer til synkronisering af processer og 
tråde. 

Du lærer, hvordan de fleste applikationsprotokoller 
virker og får forståelse for standardkomponenter til 
sikker kommunikation.

Modulet ’Netværk og Operativsystemer’ bringer dig 
på omdrejningshøjde med den teknologiske udvik-
ling, herunder udviklingstendenser inden for nye 
operativsystemer og netværksarkitekturer. 

Du lærer blandt andet om:
• Brugerstyring
• Programmering af tråde
• Interproceskommunikation
• Kommunikationsprotokoller

GRUNDLÆGGENDE DATABASE

Kom i gang med at udarbejde og kvalitetssikre da-
tabaser.

I faget ‘Grundlæggende database’ bliver du udstyret 
med en grundlæggende viden og forståelse for be-
tydningen af at opbevare data struktureret. Du lærer 
at opbygge, implementere og anvende databasesy-
stemer med øje for de relevante sikkerhedsaspekter. 
Du kan anvende databasesystemers datadefinitions-
sprog og datamanipulationssprog, udarbejde design 
af databaser og kvalitetssikre designet, før det im-
plementeres. 

Og så kan du indgå som en kompetent deltager i 
databaseudvikling.

Modulet klæder dig på med de fornødne kvalifikati-
oner inden for modellering til at tilegne dig kvalifika-
tioner bredt inden for IT-udvikling. 

Du lærer blandt andet om:
• Relationel model
• Tabeldesign
• Normalisering og kvalitetssikring
• Databaseprogrammering og SQL

Læs om valgfag på www.easj.dkVIDSTE DU, AT DU MED EN UDDANNELSE 
I INFORMATIONSTEKNOLOGI I HÅNDEN 

VIL KUNNE HJÆLPE VIRKSOMHEDER MED AT 
SKABE OG VEDLIGEHOLDE DE ELEKTRONISKE 
SYSTEMER, DER HOLDER STYR PÅ 
INFORMATIONER I VIRKSOMHEDEN?

OBLIGATORISKE

MODULER
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AKADEMIUDDANNELSE 
I SUNDHEDSPRAKSIS  

Obligatoriske moduler

Professionel praksis

Kvalitetsudvikling og dokumentation

AKADEMIUDDANNELSE 
I ERNÆRING

Obligatoriske moduler

Ernæring og sundhed

Mad- og måltidsproduktion

Fødevaresikkerhed 

Ledelse og økonomi

SUNDHED OG 
VELFÆRD

06
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Uddannelsen retter sig primært mod ansatte inden 
for social- og sundhedsvæsenet, for eksempel soci-
al- og sundhedsassistenter.

Uddannelsen styrker og udvikler deltagerens faglige 
kompetencer, eksempelvis til deltagelse i projektar-
bejde og udviklingsopgaver.

Deltageren bliver involveret og opkvalificeret i for-
hold til nye opgaver og den opgaveglidning, som 
foregår i den offentlige sektor. 

Deltagerne udvikler en stærkere faglig profil. som 
gør, at du efterfølgende kan indgå i udviklings- og 
projektarbejde.  

Du lærer blandt andet om:
• Etisk arbejde
• Magtforståelse
• Tværfagligt samarbejde
• Kulturforståelse
• Kritisk refleksion
• Sundhedsfremme
• Forebyggelse
• Evaluering   
• Dokumentation

NIVEAU
En akademiuddannelse svarer til en kort videregåen-
de uddannelse.

OPTAGELSESKRAV 
Relevant erhvervsuddannelse eller ungdomsuddan-
nelse og to års relevant erhvervserfaring eller tilsva-
rende forudsætninger.

UDDANNELSENS OPBYGNING

Obligatoriske moduler:
Professionel praksis 10 ECTS
Kvalitetsudvikling og dokumentation 10 ECTS
 
Valgfrie moduler:
Sammenhængende forløb 10 ECTS
Tværfaglige funktionsområder 10 ECTS
Pædagogik og kommunikation 10 ECTS

Afgangsprojekt 10 ECTS

SUNDHEDS-
PRAKSIS

AKADEMIUDDANNELSE I

SOM TEAMKOORDINATOR HAR JEG KONTAKT MED MANGE FORSKELLIGE 
PÅRØRENDE, BORGERE OG PERSONALE. DERFOR HAR JEG FÅET MEGET UD 

AF AT TAGE KURSET. ISÆR KOMMUNIKATIONSDELEN. VI LÆRTE DE KOMMUNIKA-
TIVE FORMER AT KENDE. HVORDAN STILLER MAN SPØRGSMÅL PÅ FORSKELLIGE 
MÅDER OG I FORHOLD TIL, HVEM MAN TALER MED. JEG HAR FÅET EN HELT 
ANDEN TANKEGANG OG HAR FÅET BELYST DE TING, JEG GØR I MIN HVERDAG.  

DANIEL HØSTRUP KRELL
Teamkoordinator, Holbæk kommune, første modul i Sundhedspraksis

FAKTA

Omfang: 60 ECTS

Byer: Næstved og Ringsted 

Læs mere om valgfag på: www.easj.dk
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PROFESSIONEL PRAKSIS

Bliv klogere på dig selv og de mennesker, du møder 
i social- og sundhedsvæsenet.

I social- og sundhedsvæsenet møder man menne-
sker med vidt forskellig social, økonomisk og kul-
turel baggrund. I faget ’Professionel praksis’ bliver 
du klædt på til at løse de konflikter, der kan opstå 
i mødet mellem professionelle, borgere, pårørende 
og kollegaer. 

Du bliver rustet til at varetage samarbejde med bor-
geren ud fra borgerens behov og situation og får 
indsigt i den betydning, som de samfundsmæssige 
og kulturelle rammer har for praksisudøvelse i social- 
og sundhedsvæsenet.

På dette modul lærer du at udpege de praksisnære 
problemstillinger og prioritere de relevante handle-
muligheder. Du får viden om og forståelse for borge-
res muligheder og begrænsninger i forbindelse med 
forskellige levevilkår, livsformer, sundhedstilstand og 
kulturelle baggrund. 

Du lærer blandt andet om:
• Politiske og administrative styringsformer samt 

organisatoriske rammer og vilkår og deres be-
tydning for borgere og medarbejdere i social- og 
sundhedsvæsenet

• Borgerens situation som bruger af social- og 
sundhedsvæsenet, herunder begreber som syg, 
sund, livsformer, levevilkår og kultur

• Magt og etiske dilemmaer i relation til samarbej-
det med borgeren og pårørende

• Organisations- og kulturforståelse i forhold til mø-
det mellem borger og den professionelle

• Konfliktforståelse i forhold til situationer, der kan 
opstå i mødet mellem professionelle borgere, på-
rørende og/eller kollegaer

   

KVALITETSUDVIKLING 
OG DOKUMENTATION
Lær at sikre kontinuitet, sikkerhed og kvalitet i soci-
al- og sundhedsarbejdet.

I faget ’Kvalitetsudvikling og dokumentation’ lærer 
du at vurdere konkrete problemstillinger i dagligda-
gen og at opstille innovative og prioriterede løsnin-
ger i samarbejde med borgeren, de pårørende og 
dine samarbejdspartnere. 

Faget ruster dig med metoder og redskaber til brug 
for kvalitetssikring og dokumentation, og du lærer at 
formidle ny viden om dokumentation, evaluering og 
kvalitetsudvikling af praksisnære problemstillinger til 
borgere, pårørende og kollegaer.

Med modulet får du viden om og forståelse for kva-
litetsmodeller og deres betydning for udviklingen af 
det danske social- og sundhedsvæsen. Du lærer at 
anvende din kompetence til at foretage nuancerede 
beskrivelser af praksis i konkrete praksissituationer. 

Du lærer blandt andet om:
• Dokumentations- og evalueringsmetoder og mo-

deller
• Evalueringskultur, herunder etiske aspekter ved 

dokumentation og evaluering, eksempelvis Medi-
cinsk Teknologi Vurdering

• Kvalitetssikring, herunder Den Danske Kvalitets-
model

• Læring og handlekompetence i praksisfællesska-
ber

• Innovation af praksisfeltet

Læs om valgfag på www.easj.dk

OBLIGATORISKE

MODULER
VIDSTE DU, AT DU MED 
EN UDDANNELSE I 

SUNDHEDSPRAKSIS FÅR 
KOMPETENCER TIL AT 
VARETAGE GENERELLE OG 
SPECIALISEREDE ARBEJDS- 
OPGAVER INDEN FOR ÆLDRE-, 
HANDICAP- OG PSYKIATRI- 
OMRÅDET OG PÅ DET 
PÆDAGOGISKE OMRÅDE?
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Med en videreuddannelse inden for ernæring bliver 
du i stand til at planlægge, optimere og lede pro-
duktion af ernæringsrigtige måltider i storkøkkener, 
kantiner og lignende i private og offentlige virksom-
heder.

Du bliver i stand til at planlægge og fremstille vel-
smagende ernæringsrigtige måltider, herunder ud-
arbejde dagskostforslag, og udvikle mad- og mål-
tidsproduktioner samt vurdere forskellige risici, der 
er ved mad- og måltidsproduktion. Desuden vil du 
under uddannelsen blive klædt på til at planlægge 
og lede en rentabel mad- og måltidsproduktion, 
hvor der tages hensyn til forskellige behov.

NIVEAU
En akademiuddannelse svarer til en kort videregåen-
de uddannelse.

OPTAGELSESKRAV 
Relevant erhvervsuddannelse eller ungdomsuddan-
nelse og to års relevant erhvervserfaring eller tilsva-
rende forudsætninger.

UDDANNELSENS OPBYGNING

Obligatoriske moduler:
Ernæring og sundhed  10 ECTS point
Mad- og måltidsproduktion 10 ECTS point
Fødevaresikkerhed 10 ECTS point
Ledelse og økonomi 10 ECTS point

Valgfrie moduler:
Økologi og bæredygtighed 10 ECTS point

Afgangsprojekt 10 ECTS point

ERNÆRING

FAKTA

Omfang: 60 ECTS

Byer: Roskilde 

Læs mere om valgfag på: www.easj.dk

AKADEMIUDDANNELSE I 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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ERNÆRING OG SUNDHED

Formålet med modulet er at kvalificere den stude-
rende til at kunne planlægge og fremstille velsma-
gende ernæringsrigtige måltider samt udarbejdelse 
af dagskostforslag og dokumentation af, at gælden-
de principper for udvalgte kostformer og diæter 
overholdes.

Du lærer blandt andet om:
• Anbefalinger for energi og næringsstoffer
• Planlægningsværktøjer
• Næringsberegninger
• Diætprincipper

MAD- OG 
MÅLTIDSPRODUKTION

Formålet med modulet er at kvalificere den stude-
rende til at kunne anvende viden om tekniske for-
hold i forbindelse med planlægning, gennemførsel, 
dokumentation og udvikling af mad- og måltidspro-
duktioner.

Du lærer blandt andet om:
• Mad- og måltidsproduktion
• Menu- og produktionsplanlægning
• Produktionsudstyr
• Sensorik og kulinarisk kvalitet
• Råvarer-, tilberednings- og konserveringsmetoder

FØDEVARESIKKERHED

Formålet med modulet er at kvalificere den stude-
rende til at kunne vurdere de forskellige risici, der 
er ved mad- og måltidsproduktion. Videre skal den 
studerende kunne opstille egenkontrolprogrammer, 
udføre HACCP-analyse og opnå kendskab til den 
gældende lovgivning inden for mad- og måltidspro-
duktion.

Du lærer blandt andet om:
• Lovgivning
• HACCP-analyse og egenkontrol
• Dokumentation og sporbarhed
• Biologiske, kemiske og fysiske risici

LEDELSE OG ØKONOMI

Formålet med dette modul er, at den studerende 
skal kunne anvende viden om grundlæggende mo-
tivations- og ledelsesteorier og grundlæggende te-
orier i økonomi til at planlægge og lede en rentabel 
mad- og måltidsproduktion, hvor der tages hensyn 
til brugernes/kundernes ønsker og behov, samtidig 
med at medarbejdernes motivation bibeholdes, og 
det gode arbejdsmiljø tilgodeses.

Du lærer blandt andet om:
• Grundlæggende ledelses- og motivationsteorier
• Organisationsteori
• Kvalitetsstyring
• Budget og regnskab
• Normering og arbejdsmiljø

OBLIGATORISKE

MODULER

VIDSTE DU, AT DU MED EN 
UDDANNELSE I ERNÆRING 

BÅDE FÅR ERNÆRINGS- OG 
LEDELSESFAGLIGHEDER OG BLIVER 
OPKVALIFICERET TIL AT DRIVE ET 
KØKKEN MED MÅLTIDSPRODUKTION?
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AKADEMIUDDANNELSE I 
HYGIEJNE OG RENGØRINGSTEKNIK 

Obligatoriske moduler

Hygiejne- og rengøringsteknologi 
– grundlæggende

Hygiejne- og rengøringsteknologi 
– udvidet

Projektering af rengørings- og 
hygiejnerelaterede serviceydelser 

Rengøringsledelse og kommunikation

 

RENGØRING 
OG HYGIEJNE

07
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Akademiuddannelsen i hygiejne og rengøringsteknik 
retter sig mod virksomheder og servicepersonale, 
som ønsker at højne vidensniveauet i rengørings-
branchen og sikre bedre rengøringsrelaterede ser-
viceydelser og drift heraf.

Uddannelsen i hygiejne og rengøringsteknik giver dig 
forudsætningen for at kunne forene det at planlæg-
ge og analysere metoder til at gøre rent med ledelse 
og viden om eksempelvis kvalitet, udstyr, materia-
ler, indretning, hygiejnisk design, fødevaresikkerhed, 
rengørings- og desinfektionsmidler og metoder.

Du lærer blandt andet om:
• Rengøringsmidlers egenskaber
• Overfladeegenskaber
• Desinfektion og sterile miljøer
• Rekvisitter og maskiner
• Produktionshygiejne
• Arbejdsmiljø og sikkerhed
• Planlægning af hygiejnisk byggeri
• Tilbudsgivning og arbejdsplaner
• Økonomi og drift
• Interkulturel forståelse
• Konflikthåndtering
• Personaleadministration

NIVEAU
En akademiuddannelse svarer til en kort videregåen-
de uddannelse. 

OPTAGELSESKRAV 
Relevant erhvervsuddannelse eller ungdomsuddan-
nelse og to års relevant erhvervserfaring eller tilsva-
rende forudsætninger.
 

UDDANNELSENS OPBYGNING

Obligatoriske moduler:
Hygiejne- og rengøringsteknologi 
– grundlæggende  10 ECTS
Hygiejne- og rengøringsteknologi 
– udvidet  10 ECTS
Projektering af rengørings- og 
hygiejnerelaterede serviceydelser  10 ECTS
Rengøringsledelse og kommunikation  10 ECTS

Valgfrie moduler: 
Hospitalsservice  5 ECTS 
Psykologi og krisehåndtering  5 ECTS 
Renrumsteknologi  5 ECTS 
Afgangsprojekt 10 ECTS

HYGIEJNE OG 
RENGØRINGSTEKNIK   

AKADEMIUDDANNELSE I

FAKTA

Omfang: 60 ECTS

Byer: Roskilde 

Læs mere på: www.easj.dk
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HYGIEJNE- OG 
RENGØRINGSTEKNOLOGI 
– GRUNDLÆGGENDE

Målet med modulet er at kvalificere den studerende 
til at vurdere udvalgte hygiejniske metoder og prin-
cipper med henblik på at kunne vælge relevante ren-
gøringsmetoder og –midler til en given rengørings-
faglig opgave.

Indhold
• Rengøringsmidlers kemi
• Produktionshygiejne
• Rengøringsmetoder
• Lovkrav

HYGIEJNE- OG 
RENGØRINGSTEKNOLOGI 
– UDVIDET

Med modulet hygiejne og rengøringsteknologi – ud-
videt bliver den studerende kvalificeret til at analy-
sere og vurdere hygiejniske metoder og princippet 
med henblik på at kunne planlægge og vælge rele-
vante rengørings- og desinfektionsmetoder og -mid-
ler i eksempelvis fødevareproduktion og andre pro-
duktionsvirksomheder. Den studerende skal kunne 
vurdere, hvilke rengørings- og desinfektionsteknik-
ker der er mest velegnede til de givne omstændig-
heder, og kunne indgå fagligt og tværfagligt samar-
bejde med henblik på en rengøringsfaglig vurdering 
af en given opgave.

Du lærer blandt andet om:
• Rengørings- og desinfektionsmidlers kemi
• Produktionshygiejne
• Brancherelevante rengørings- og desinfektions-

metoder
• Lovkrav
• Vurdering og planlægning af hygiejniske og ren-

gøringsvenligt byggeri

PROJEKTERING AF 
RENGØRINGS- OG 
HYGIEJNERELATEREDE 
SERVICEYDELSER

Målet med modulet Produktionsoptimering er at 
kvalificere den studerende til at analysere og vurde-
re rengørings- og hygiejnerelaterede serviceydelser 
i en større helhed.

Den studerende skal kunne opstille krav og vurde-
re udbudsmateriale, udfærdige, anvende og styre 
rengøringsplaner og opmåle og behovsafdække 
serviceydelser med henblik på at kunne projektere, 
planlægge, drifte og udvikle relevante serviceydel-
ser i fagligt og tværfagligt samarbejde.

Du lærer blandt andet om:
• Behovsafdækning og projektering
• Udarbejdelse, igangsætning og opfølgning på til-

bud
• Præsentation af tilbud
• Indkøb i forhold til praksisanvendelse
• Vurdering og planlægning af arbejdsplaner og 

fordeling af medarbejdere med videre
• Økonomi og drift
• Hygiejne-, rengørings- og kvalitetsstandarder, fø-

devaresikkerhed og styring af infektionshygiejne
• Relevante IT-værktøjer

RENGØRINGSLEDELSE 
OG KOMMUNIKATION

Målet med modulet er at kvalificere den studerende 
til at analysere og vurdere ledelsesfunktioner i prak-
sis. Desuden bliver de studerende klædt på til at lede 
serviceteams gennem kendskab til ledelsesteorier 
og -værktøjer.

Du lærer blandt andet om:
• Mangfoldighedsledelse og kulturforståelse
• Interkulturel kommunikation
• Distance- og teamledelse
• Forandringsledelse
• Konflikthåndtering
• Relevant lovgivning
• Mødeledelse
• Personaleadministration

VIDSTE DU, AT DU MED EN UDDANNELSE 
I HYGIEJNE- OG RENGØRINGSTEKNIK 

BLIVER KVALIFICERET TIL AT KUNNE 
UNDERVISE OG FORMIDLE VIDEN INDEN FOR 
HYGIEJNE- OG RENGØRINGSTEKNIK?

OBLIGATORISKE

MODULER
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AKADEMIUDDANNELSE I 
PROCES-, LABORATORIE- OG 

FØDEVARETEKNOLOGI 

Obligatoriske moduler

Forsøgs- og projektstyring
Proces og metode

Retningsbestemmende moduler

Måleteknik
Procesteknik
Bioteknologi

Analytisk kemi
Mikrobiologi og hygiejne

Fødevarekemi
Fødevareteknologi

DIPLOM I BIOTEKNOLOGI, 
PROCESTEKNOLOGI OG KEMI

PROCES- OG 
BIOTEKNOLOGI

08
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Akademiuddannelsen i Proces-, laboratorie- og fø-
devareteknologi retter sig mod industriel fødevare-
fremstilling, laboratoriearbejde samt kemisk industri 
og medicinal-/biotekbranchen.

FØDEVAREBRANCHEN
Uddannelsen retter sig mod studerende med en fag-
lig uddannelse inden for fødevareområdet som for 
eksempel kok, slagter, ernæringsassistent eller ba-
ger. Som fagligt uddannet kan du med en akademi-
uddannelse kvalificere dig til at arbejde som mellem-
leder med ansvar for fødevarefremstilling, herunder 
hygiejne, sikkerhed og lovgivning.

KEMISK INDUSTRI OG 
MEDICINAL-/BIOTEKBRANCHEN
Inden for kemisk industri og medicinal-/biotekbran-
chen retter uddannelsen sig primært mod stude-
rende med en relevant faglig uddannelse inden for 
procesområdet, eksempelvis procesoperatører eller 
industrioperatører. Her bliver du kvalificeret til ar-
bejde som tekniker med produktion, udvikling eller 
kontrol af produkter i kemisk industri og medicinal-/
biotekbranchen.

LABORATORIEARBEJDE
Inden for laboratoriearbejde retter uddannelsen sig 
primært mod personer med en relevant faglig ud-
dannelse inden for laboratorieområdet. Som labo-
rant får du mulighed for at få din uddannelse opkva-
lificeret.

NIVEAU
En akademiuddannelse svarer til en kort videregåen-
de uddannelse. 

OPTAGELSESKRAV 
Relevant erhvervsuddannelse eller ungdomsuddan-
nelse og to års relevant erhvervserfaring eller tilsva-
rende forudsætninger.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen har tre retninger; ”Procesteknologi”, 
”Labo ratorieteknologi” og ”Fødevareteknologi”. 
Hver retning er normeret til et studenterårsværk og 
svarer til 60 ECTS point.

Fælles for alle tre retninger er følgende 
Obligatoriske moduler:
Forsøgs- og projektstyring 10 ECTS point
Proces og metode  10 ECTS point

Uddannelsesretning Procesteknologi, 
Retningsbestemmende moduler:
Måleteknik 10 ECTS point
Procesteknik 10 ECTS point

Uddannelsesretning Laboratorieteknologi, 
Retningsbestemmende moduler:
Bioteknologi 10 ECTS point
Analytisk kemi 5 ECTS point

Uddannelsesretning Fødevareteknologi, 
Retningsbestemmende moduler:
Mikrobiologi og hygiejne 10 ECTS point
Fødevarekemi  10 ECTS point
Fødevareteknologi 10 ECTS point

Valgfrie moduler:
Analytisk kemi 5 ECTS point
Bioteknologi  10 ECTS point
Fødevarekemi 10 ECTS point
Fødevareteknologi  10 ECTS point
Genteknologi  5 ECTS point
Kemi og kemisk rengøring  5 ECTS point
Mikrobiologi og hygiejne  10 ECTS point
Måleteknik  10 ECTS point
Procesteknik 10 ECTS point

Afgangsprojekt  10 ECTS point

Der er desuden tre mulige indledningsfag til uddan-
nelserne. De fag er ment som en hjælp, hvis man 
ikke har, eller hvis det er længe siden, at man har 
beskæftiget sig med emnerne. Indledningsfagene er 
ikke kompetencegivende, da de ikke er en del af ud-
dannelsen, men er alene et tilbud. De kan være en 
forudsætning for dispensation til ansøgere, der ikke 
opfylder alle adgangskravene til uddannelserne.

PROCES-, LABORATORIE- 
OG FØDEVARETEKNOLOGI

AKADEMIUDDANNELSE I

DET ER RIGTIGT VIGTIGT FOR MIG, AT MINE 
KURSISTER 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 på Laboratorieteknologi,
Kemi, Laboratorieberegninger, Analytisk kemi.

FAKTA

Omfang: 60 ECTS

Byer: Roskilde 

Læs mere på: www.easj.dk
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DE INDLEDENDE FAG 

Indledningsfag i kemi indeholder blandt andet:
• Det periodiske system
• Kemiske reaktioner
• Syre-Base kemi
• Sikkerhed
• Kemisk rengøring

Indledningsfag i matematik indeholder 
blandt andet:
• Lineær og ikke-lineær vækst
• Statistik
• Mængder af tal

Indledningsfag i biokemi indeholder blandt andet:
• Cellens molekyler
• Aminosyrer og proteiner
• Enzymer
• Nucleinsyrer
• Proteinsyntese og replikation

OBLIGATORISKE

MODULER
FORSØGS- 
OG PROJEKTSTYRING

Med modulet forsøgs- og projektstyring bliver du i 
stand til professionelt og aktivt at kunne planlægge 
og gennemføre projekter og forsøg.

Du lærer blandt andet om:
• Forsøgsplaner og statistiske og kvalitetsmæssige 

krav til forsøgsresultater
• Vejen fra forsøgsplan til praktisk arbejde og til at 

gennemføre forsøg
• Statistisk behandling af data og tests
• Behovet for planlægning, styring og dokumenta- 

tion
• Mundtlig præsentationsteknik via relevante præ-

sentationsformer og kendskab til, hvad personlig 
fremtræden betyder

• Skriftlig præsentationsteknik gennem tekstbe-
handling, grafisk fremstilling og tekniske rappor-
ter

PROCES OG METODE

Du lærer blandt andet om:
• Litteratursøgning
• Formulering af et emne
• Metodevalg
• Problemformulering
• Fordybelse i teori
• Anvendelse af teori til diskussion af teoretiske og 

praktiske problemstillinger

VIDSTE DU, AT ERHVERVSAKADEMI 
SJÆLLAND HAR VUNDET PRISEN SOM 

ÅRETS ENTREPRENANTE UDDANNELSES- 
INSTITUTION 2015?



PROCES- OG BIOTEKNOLOGI   7574   PROCES- OG BIOTEKNOLOGI

MÅLETEKNIK

Modulet giver den studerende kendskab til måletek-
niske principper og teknikker.

Du lærer blandt andet om:
• Måletekniske principper
• Kalibrering og vedligehold
• Dataopsamling

MÅL
Deltagerne skal kunne anvende måletekniske prin-
cipper for måling i procesindustrien, bruge ellære i 
måletekniske sammenhænge og benytte sig af viden 
om analoge og digitale standardsignaler til analyse 
og opbygning af målekæder. Desuden skal den stu-
derende lære at analysere og opbygge rutiner for 
kalibrering og vedligehold af måleudstyr og måle-
kæder, kunne udarbejde måleusikkerhedsbudgetter 
og anvende viden om analog til digital konvertering 
til at opbygge målekæder, hvori A/D-kort og data-
loggere indgår.

PROCESTEKNIK

Formålet er at kvalificere den studerende til at kunne 
arbejde på pilotanlæg inden for fødevare-, kemisk- 
og bioteknologisk industri.

Du lærer blandt andet om:
• Analyse af udvalgte pilotanlæg inden for fødeva-

re-, kemisk- og bioteknologisk industri
• Sikker betjening af pilotanlæg
• Forståelse af regulering af udvalgte pilotanlæg
• Forståelse af processtyring af udvalgte pilotan-

læg
• Forståelse af procesanlægs sekundære anlæg
• Projektarbejde

Den studerende skal for eksempel kunne fremskaf-
fe nødvendig dokumentation til risikovurdering af 
pilotanlæg, kunne tilegne sig og anvende viden om 
brandhygiejne i forbindelse med pilotanlæg og om 
relevante reguleringsprincipper for pilotanlæg. Des-
uden skal deltageren lære, hvordan man skaffer vi-
den om relevante styringsprogrammer og at forstå 
produktion og anvendelse af damp, trykluft og vand 
i forskellige kvaliteter. De studerende skal individuelt 
eller gruppevis gennemføre praktisk forsøgsarbejde, 
der indeholder elementer fra modulet.

BIOTEKNOLOGI

Den studerende opnår en helhedsforståelse for an-
vendelsen af mikroorganismer til industriel produk-
tion, så den studerende vil kunne tage professionel 
del i løsningen af problemstillinger i forbindelse med 
fermentering og oprensning af et produkt.

Du lærer blandt andet om:
• Cellers vækst og metabolisme
• Fermentering
• Proteiners og enzymers karakteristika
• Genmodificerede organismer
• Oprensning af fermenteringsprodukter

RETNINGSBESTEMMENDE

MODULER
ANALYTISK KEMI

Deltagerne kommer til at beskæftige sig med og få 
viden om spektrofotometriske og kromatografiske 
metoder. Den studerende kommer blandt til at ar-
bejde med praktisk gennemførelse af almindelige 
analyser, rutineprægede vedligeholdsopgaver, kali-
brering, apparatopbygning og -principper og prøve-
forberedelse.

Du lærer blandt andet om:
• Atomteori og elektromagnetisk stråling
• UV/VIS
• AAS (primært flammeteknik)
• Orientering om emissionsteknikker
• HPLC (degasser, pumpe, injektor, kolonneovn og 

detektor)
• GC (gasregulering, injektor, ovn, detektor, pakke-

de kolonner og kapillarkolonner)
• Stationære og mobile faser, ligevægte, polaritet, 

kogepunkt/damptryk, kolonneopbygning og 
 intermolekylære kræfter
• Optimering (eluent- og temperaturoptimering)
• Integrationssoftware (grundlæggende funktioner, 

identifikation af toppe, konstruktion af basislinje, 
retentionsvindue og formler ved kalibrering)

MIKROBIOLOGI OG HYGIEJNE

Formålet er, at den studerende opnår en kompeten-
ce, der bygger på grundlæggende viden inden for 
det mikrobiologiske og hygiejniske område, så den 
studerende professionelt vil kunne tage del i løsnin-
gen af problemstillinger inden for dette område.

Modulet omfatter grundlæggende mikrobiologi, mi-
krobiologisk laboratorieteknik, produktionshygiejne 
og mikrobiologisk risikovurdering.

Modulet kvalificerer dig til at tage professionel del 
i løsning af problemstillinger inden for mikrobiologi 
og hygiejne, primært relateret til produktion. 

Du lærer blandt andet om:
• Mikroorganismernes morfologi, fysiologi 
 og vækstkrav
• Teoretisk identifikation af mikroorganismer
• Metoder til opformering og kimtælling
• Sterilisation og aseptiske arbejdsteknikker
• Sikkerhed i det mikrobiologiske laboratorium
• Produktionshygiejne, rengøringskontrol samt lov-

givning og standarder inden for det produktions-
hygiejniske område

• HACCP og egenkontrol

FØDEVAREKEMI

Modulet giver kendskab til den kemiske struktur og 
funktionelle egenskaber af komponenter i fødevarer. 
Den studerende lærer at vurdere den kemiske struk-
tur af komponenter i fødevarer, deres funktion og at 
vurdere de kemiske ændringer i fødevarer, der sker 
ved bearbejdning og opbevaring.

Du lærer blandt andet om: 
Den kemiske struktur og de funktionelle 
egenskaber af:
• Vand
• Protein
• Kulhydrater
• Lipider
• Vitaminer og mineraler
• Tilsætningsstoffer
• Funktionelle ingredienser

FØDEVARETEKNOLOGI

Formålet er, at de studerende får et bredt kendskab 
til fødevarekemi, konservering og forskellige frem-
stillingsprocesser inden for fødevareproduktion. De 
studerende kan benytte den indsigt som fundament 
for at udbygge deres viden om en konkret produk-
tion og dermed specialisere sig inden for en ønsket 
produktionstype.

Du lærer blandt andet om:
Modulet er opdelt i fire temaer:
• Introduktion. Hvordan beskrives en fødevarepro-

duktion?
• Kvalitet. Hvad forstås som kvalitet ved udvalgte 

fødevaregrupper?
• Holdbarhed. Hvad har betydning for holdbar-
 heden af fødevarer?
• Produktionshygiejne. Hvordan har hygiejnebe-

kendtgørelsen indflydelse på produktion af føde-
varer?

FAKTA

Modulstatus: Valgfrit modul

Byer: Roskilde

Omfang: Fagmodulet omfatter 10 ECTS-point

Læs mere på: www.easj.dk

 i
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Uddannelsen er en efteruddannelse for medarbejde-
re, der arbejder på højere læreranstalter eller i ek-
sempelvis fødevareindustrien, den mikrobiologiske 
og bioteknologiske industri, medicinalindustrien, 
den kemiske industri og inden for miljøområdet.

Diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknolo-
gi og kemi er en efteruddannelse på Syddansk Uni-
versitet, der gennemføres i et tæt samarbejde med 
laborantskolerne Professionshøjskolen Metropol og 
Erhvervsakademi Sjælland Roskilde.

Deltagerne kan for eksempel være:
Laboranter, teknikere (laboratorie-, levnedsmiddel-, 
mejeri-), bioanalytikere, ingeniører (kemiingeniører, 
der vil opdatere deres viden, eller andre ingeniører, 
som har brug for viden på området) eller biologer, 
som ønsker at få en mere erhvervsorienteret, teknisk 
profil.

Læs mere på 
www.sdu.dk/Efter_videreuddannelse/Diplom/

BIOTEKNOLOGI, 
PROCESTEKNOLOGI OG KEMI

DIPLOM I VIDSTE DU, AT EASJ’S UDDANNELSER 
OG MODULER ER TILRETTELAGT, 

SÅ DU KAN PASSE KARRIEREN SAMTIDIG?
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AKADEMIUDDANNELSE I 
INNOVATION, PRODUKT 

OG PRODUKTION 

Obligatoriske moduler

Projektledelse

Anvendt økonomi 

Organisering 

INNOVATION OG 
PRODUKTION

09
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Produktionsoptimering og innovation er ofte nøg-
len til vækst og organisationsudvikling, men det 
kan være en svær disciplin at gøre sig sine første 
erfaringer med. For hvordan vurderer man de gode 
ideer om produktionsoptimering og fører dem ud i 
livet? 

Akademiuddannelsen i innovation, produkt og pro-
duktion kvalificer dig til at analysere, planlægge og 
vurdere problemstillinger inden for innovation og 
produktionsoptimering i private og offentlige virk-
somheder i Danmark og udlandet. Du lærer at kom-
binere viden om innovation, produktion og produkt-
udvikling.

Du lærer blandt andet om:
• At kombinere viden om innovation, produkt og 

produktudvikling
• At indgå i tværfagligt samarbejde med andre fag-

grupper
• At styre og sikre fremdrift i projekter
• At se nye muligheder
• At arbejde udviklingsorienteret
• At varetage afgrænsede ledelses- og planlæg-

ningsfunktioner

ER UDDANNELSEN NOGET FOR DIG?
Denne uddannelse er noget for dig, der vil arbejde 
udviklingsorienteret enten på din nuværende ar-
bejdsplads eller som en del af din karriereplanlæg-
ning. Uddannelsen giver dig mulighed for at påtage 
flere forskellige opgaver i virksomheden, ligesom du 
vil kunne påtage dig et større ansvar. 

NIVEAU
Dette er en kort videregående uddannelse.

OPTAGELSESKRAV 
Relevant erhvervsuddannelse eller ungdomsuddan-
nelse og to års relevant erhvervserfaring eller tilsva-
rende forudsætninger.

UDDANNELSENS OPBYGNING 

Obligatoriske moduler:  
Projektledelse  10 ECTS point
Anvendt økonomi  5 ECTS point
Organisering  5 ECTS point

I uddannelsesretning Innovation er der yderligere 
følgende obligatoriske moduler:
Innovationsledelse  10 ECTS point
Konceptudvikling  5 ECTS point

I uddannelsesretning Produktion er der 
yderligere følgende obligatoriske moduler:
Produktionsoptimering  10 ECTS point
Kvalitetsoptimering med Six Sigma  5 ECTS point

Retningsspecifikke valgmoduler:
Kvalitet, miljø og sikkerhed  10 ECTS point
Iværksætteri i praksis  10 ECTS point
Vækst, innovation og forretnings-
muligheder i praksis  5 ECTS point

Afgangsprojekt  10 ECTS point

INNOVATION, 
PRODUKT OG 
PRODUKTION 

AKADEMIUDDANNELSE I

FAKTA

Omfang: 60 ECTS

Byer: Roskilde, Køge, Næstved, Nykøbing F og 
Slagelse 

KURSET HAR VÆRET GULD VÆRD FOR VORES VIRKSOMHED. 
VI BEHØVER IKKE LÆNGERE AT FORKLARE ALT FOR HINANDEN, 

NÅR VI ARBEJDER MED PROJEKTER, FOR DET ER NEMT AT 
KOMMUNIKERE, NÅR VI HAR DEN SAMME TERMINOLOGI. BILLEDLIGT 
TALT GIK VI FRA AT TALE FLERE FORSKELLIGE SPROG TIL NU KUN AT 
TALE ENGELSK. MIT PERSONLIGE ARBEJDSFLOW ER OGSÅ BLEVET 
MEGET BEDRE, LIGESOM JEG OPLEVER, AT KUNDERNE ER BLEVET 
MERE FORPLIGTEDE PÅ VORES SAMARBEJDE.

ULRIK OLSEN
Udvikler, RD Huset, deltog i et virksomhedsrettet forløb sammen med 12 kolleger
Projektstyring i praksis
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PROJEKTLEDELSE 

Du lærer at lede projekter fra start til slut. Du stifter 
bekendtskab med forskellige metoder og lærer at 
vurdere og løse en problemstilling i praksis. Du får 
også indblik i, hvordan du etablerer og udnytter et 
vidennetværk.

Du får redskaber til at lede projekter med mange for-
skellige interessenter.

Modulet indeholder emner som:
• Projektledelse
• Projektstyring
• Agile projektformer
• Ressourceallokering

ANVENDT ØKONOMI 

På dette modul lærer du om økonomistyring og får 
indblik i centrale erhvervsøkonomiske problemstillin-
ger.

Du får kompetencer til at lave økonomisk budget-
tering samt varetage mindre udviklingsprojekter og 
daglig drift.

Du opnår også viden om investering og finansiering 
og får redskaber til at afdække en virksomheds mar-
kedssituation i forhold til efterspørgsel, omkostnin-
ger og konkurrence.

Modulet indeholder emner som:
• Investering og finansiering
• Økonomistyring

ORGANISERING 

Du lærer at lede og motivere og bliver præsenteret 
for metoder til at udvikle samspillet i grupper. Du læ-
rer også om personlig udvikling og bliver rustet til 
at vurdere en virksomheds behov for organisatorisk 
udvikling.

Du bliver i stand til at organisere arbejdet, både i for-
hold til projekter og daglig drift.

Modulet indeholder emner som:
• Organisatoriske grundelementer og 
 sammenhænge
• Organisationsstruktur
• Individ og grupper
• Ledelse

Læs mere på www.easj.dk

FORANDRINGSLEDELSE ER IKKE KUN FOR LEDERE. 
FORANDRINGSLEDELSE ER FOR ALLE, SOM ARBEJDER 

MED PROJEKTER OG ØNSKER AT OPNÅ SUCCES OG GØRE 
EN FORSKEL. PÅ KURSET FOKUSERER VI PÅ DEN SVÆRE 
IMPLEMENTERINGSPROCES. HVORDAN FÅR VI VORES 
PROJEKTER OG DE FORANDRINGER, VI VIL SKABE, TIL AT 
BLIVE EN SUCCES? FOR AT FINDE SVARENE TAGER VI 
UDGANGSPUNKT I DE MENNESKER, SOM UDGØR 
ORGANISATIONEN OG SER PÅ, HVORDAN VI KAN  
FREMME PROCESSEN.        

STINE MORTENSEN
Underviser i Innovation og forandringsledelse

OBLIGATORISKE

MODULER

FAKTA pr. modul

Omfang: Mellem fem og ti ETCS-points

Byer: Roskilde, Næstved, Køge, Slagelse og Nykøbing F. 

Eksamen: Skriftlig

Læs mere om valgfrie moduler på: www.easj.dk 



84   XXXXXXXX XXXXXXXX   85

GVS-mester

BIM-koordinator

BYGGE OG 
TEKNIK

10
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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. DET  
GÆLDER OGSÅ BIM-KOORDINATOR-UDDANNELSEN. 
HER UDFYLDER VI EN NICHE, SOM HVERKEN  
INGENIØREN ELLER ARKITEKTEN ER UDDANNET TIL.   

JØRN SCHÄFFER
Adjunkt og underviser
BIM-koordinatoruddannelsen

GVS-MESTER

Vil du være GVS-champ og ekspert på gas, varme, 
vand og afløb? Med en efteruddannelse til GVS-Me-
ster kan du både projektere, installere og varetage 
driften af systemer inden for gas, varme, vand og 
afløb.

Som uddannet GVS-mester kan du klare en lang 
række af opgaver. Målet med GVS-mester uddannel-
sen er, at du som færdiguddannet kan:

• Integrere viden om tekniske, organisatoriske, øko-
nomiske, miljømæssige, kvalitetsstyrings- og me-
todiske forhold i forbindelse med projektering, 
dimensionering, installation og drift af systemer 
inden for gas, varme, vand og afløb

• Anvende tidssvarende teknologier og metoder og 
vurdere, hvor hensigtsmæssige og anvendelige de 
enkelte teknologier er

• Tilegne dig den nyeste viden inden for dit område.
• Indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige sam-

menhænge med andre, herunder myndigheder

Læs mere på www.easj.dk

BIM-KOORDINATOR

Fremtidens byggeri stiller stadig større krav til at 
effektivisere projekterings- og byggeprocessen og 
nødvendiggør og strukturere og dele information og 
viden.

BIM, Building Information Modeling er et arbejdsred-
skab til at tilvejebringe og samle den nødvendige in-
formation og viden.

BIM-koordinatoruddannelsen sikrer, at du bliver op-
dateret inden for de nye principper om anvendelse 
af projektering. Der tages udgangspunkt i kravene til 
digitalisering for offentligt byggeri.

BIM-koordinatoruddannelsen henvender sig til alle 
teknikere inden for byggebranchen.

Læs mere på www.easj.dk

BYGGE 
OG TEKNIK
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Prince 2 – projektledelse 

AutoCAD

ANDRE 
KURSER

11
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PRINCE 2® – PROJEKTLEDELSE 

Har du projektansvar i dit job? Få papir på projekt-
styring med et Prince2®-forløb.

Prince2® har fokus på, at du lærer at mestre grund-
læggende værktøjer til projektstyring med en struk-
tureret og logisk metode. Metoden understøtter 
både projektlederens, styregruppens og ledelsens 
aktive roller i projektets gennemførsel. Prince2® er 
en internationalt anerkendt metode, der er direkte 
anvendelig for medarbejdere med projektansvar. 
Prince2® giver dig en værktøjskasse, der anvendes 
til at skabe overblik, styre og få projekter bragt i mål 
med succes.

AUTOCAD

AUTODESK INVENTOR ILOGIC
Vil du nedbringe udviklingstiden fra dage til minutter 
på standardløsninger? Tag et kursus i Autodesk In-
ventor iLogic. På kurset lærer du at oprette parame-
trisk styrede konstruktioner og oprette ilogic-reg-
ler, der kan nedbringe din udviklingstid fra dage til 
minutter. Du vil modtage undervisning i den nyeste 
version af Autodesk Inventor Professionel, og du vil 
modtage specielt udviklede materialer på dansk. 

AUTODESK INVENTOR FINITE ELEMENT ANALYSIS
FEA: Optimér dine konstruktioner i CAD. Autodesk 
Inventor Finite Element Analysis (FEA).

På kurset lærer du at beregne dine konstruktioner 
og tolke resultater med FEA-værktøjet i Autodesk 
Inventor Professionel. Du vil lære at kunne optime-
re dine konstruktioner, så materialeomkostningerne 
nedbringes.

ANDRE 
KURSER

COACHING I ORGANISATIONER HANDLER 
OM AT TRÆNE REDSKABER INDEN FOR 

COACHING. DU LÆRER NATURLIGVIS TEORI, 
MEN DET ER TRÆNINGEN, DER ER DEN 
AFGØRENDE, FORDI DU FÅR COACHINGEN IND 
UNDER HUDEN. HVORDAN SKABER DU EKSEMPEL-
VIS TILLID? DE TEKNIKKER LÆRER DU. BÅDE DEN 
TILLIDSSKABENDE RELATION TIL DIN EKSTERNE 
KUNDE OG INTERNT I DIN ORGANISATION. I FAGET 
UDFORDRER DU DIG SELV, OG DU FÅR STYRKET 
DINE KOMMUNIKATIVE KOMPETENCER.  

ANNA BEATE CORDUA
Lektor, Coaching i organisationer
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UDDANNELSESSYSTEMET
Det danske uddannelsessystem kan deles op i det ordinære uddannelsessystem og i voksen- og efteruddan-
nelsessystemet. I dette katalog beskæftiger vi os med voksen- og efteruddannelsessystemet.

Med en adgangsgivende uddannelse kan du studere en akademiuddannelse (AU), som med efterfølgende 
2 års erhvervserfaring giver adgang til en diplomuddannelse. Når du har gennemført din diplomuddannelse, 
som svarer til bachelorniveau, vil den være adgangsgivende til en master- eller kandidatuddannelse.

UDDANNELSESSYSTEMET 
OVERBLIK

DET ORDINÆRE 
UDDANNELSESSYSTEM

VOKSEN- OG 
EFTERUDDANNELSES-

SYSTEMET

Kandidat- og masteruddannelser

Universitets- 
bachelor-

uddannelser
Professions- 

bachelor- 
uddannelser (PBA)

Diplomuddan nelser

Akademi- 
uddannelser (AU)

Top up- 
bachelorgrad

Erhvervsakademi- 
uddannelser (EAK)

Erhvervsakademi- 
uddannelser (EAK)

Erhvervs- og gymnasiale uddannelser

UDDANNELSER

ErhvervsAkademiSjælland

ECTS-SYSTEMET 
ECTS står for European Credit Transfer System. 
Det er et system, der bruges til meritoverførsel 
inden for videregående uddannelser i udlandet 
eller i Danmark.

FÆLLES EUROPÆISK SYSTEM 
ECTS er et fælles europæisk pointsystem, som 
gør det lettere for uddannelsesinstitutionerne i 
de forskellige lande at anerkende de studeren-
des studier i et andet land.

ECTS point beskriver det faglige indhold og tids-
mæssige omfang af en videregående uddannel-
ses studieelementer.

Systemet bruges primært til meritoverførsel af 
studieperioder, som er gennemført ved forskel-
lige uddannelsesinstitutioner i udlandet eller i 
Danmark.

POINT OG STUDIETID
ECTS point måler udelukkende arbejdsbyrden 
og ikke uddannelsesforløbets sværhedsgrad.
Hvert fag eller kursus i en uddannelse tildeles et 
antal point, som udtrykker den arbejdsindsats, 
den studerende skal yde for at gennemføre den 
enkelte uddannelsesenhed.

60 ECTS point svarer til arbejdsindsatsen for et 
helt studieår, hvor 30 ECTS point normalt gives 
for et semester og 20 ECTS point for et halvt 
semester.

Projektarbejde, praktik og afhandlinger tillæg-
ges også ECTS point, da de udgør en del af den 
samlede uddannelse.

Læs mere om ECTS på Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriets hjemmeside www.ufm.dk
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VIRKSOMHEDS-
TILPASSEDE FORLØB
Ligesom der ikke er nogen mennesker, der er fuld-
stændig ens, er der heller ikke nogen virksomheder, 
der er fuldstændig ens. Alle virksomheder er spe-
cielle på en eller anden måde – og derfor har den 
enkelte virksomhed også fuldstændigt unikke veje til 
at skabe resultater og specifikke behov for efter- og 
videreuddannelse. 

Uanset hvad jeres behov er, kan vi hjælpe jer med 
at sammensætte forløb, der tager særligt hensyn til 
jeres unikke udgangspunkt, jeres markedsposition, 
jeres segmenter, medarbejdersammensætning, ud-
dannelseskultur og ressourcer – og alt det andet, der 
gør jer specielle.

Det betyder blandt andet, at vi sammen med jer kan 
vælge lige præcis de uddannelsesmoduler, der giver 
allermest mening for jeres medarbejdere og organi-
sation – og vi kan gennemføre dem på de tidspunk-
ter, der passer bedst ind i jeres måde at arbejde på.

Det er med til at sikre relevansen i forløbet og skaber 
et stærkere fundament for, at det lærte også skaber 
de ønskede resultater i dagligdagen.

REALKOMPETENCE-
VURDERING (RKV)
Ønsker du at komme i gang med en uddannelse? Har 
du viden og erfaring, men aldrig fået papir på det?

Måske overvejer du opkvalificering inden for dit jo-
bområde eller et brancheskift til et nyt område? Så 
bør du overveje at få lavet en realkompetencevur-
dering.

RKV er den samlede mængde af viden, færdighe-
der og kompetencer, som kan vise sig at have værdi, 
uanset hvor og hvordan du har erhvervet dem.

Hos EASJ tilbyder vi en RKV, hvis du overvejer at 
tage en akademiuddannelse eller en diplomuddan-
nelse, det vil sige de uddannelser, som vi er god-
kendt til at udbyde.

Din anerkendelse
Hvis dine kompetencer vurderes til helt eller delvist 
at kunne sidestilles med målene for et fag, kursus, 
fagmodul eller en hel uddannelse, kan der udstedes 
et uddannelsesbevis eller et kompetencebevis.

Se mere på www.easj.dk/efteruddannelse

PRAKTISK

INFOVIDSTE DU, AT DU KAN TAGE 
MODULER SOM BLENDED 

LEARNING, DER ER EN KOMBINATION 
AF KLASSISK UNDERVISNING OG 
ONLINE-UNDERVISNING?
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KURSUS FOR LEDIGE
Er du imellem jobs, og har du brug for at opgradere 
dine kompetencer? Så står vi klar til at hjælpe dig 
med en jobrettet uddannelse.

Som udgangspunkt deltager du på vores almindeli-
ge hold sammen med folk fra forskellige virksomhe-
der og brancher. På den måde har du muligheden for 
at bruge din uddannelse til at udvide dit netværk og 
skabe nye relationer.

Godkendelse, vejledning og betaling
Vil du søge en jobrettet uddannelse, beder du om 
vejledning i jobcentret. Jobcentret vejleder dig om 
jobrettet uddannelse allerede under den første job-
samtale, hvis du ønsker det.

Du skal aftale med jobcentret, at du deltager i ud-
dannelse i ledighedsforløbet, og at det er jobcentret, 
der betaler uddannelsesafgiften.

Du finder selv kurset eller uddannelsen og aftaler 
det nærmere forløb med skolen.

Der er dog klare regler for, hvilke kurser du må del-
tage i efter ordningen om 6 ugers jobrettet uddan-
nelse.

Hvem har adgang til jobrettet uddannelse?
Du har adgang til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis 
du:
• Er ledig og ufaglært
• Er ledig og faglært
• Er ledig og har både en erhvervsfaglig og en kort 

videregående uddannelse

Hvornår og hvor længe?
• Du kan søge om jobrettet uddannelse fra første 

ledighedsdag
• Perioden afhænger af, om du er over eller under 

25 år

Læs mere om uddannelserne her i kataloget eller se 
mere på www.easj.dk

BLENDED LEARNING
I en travl hverdag kan det være svært at få tid til 
at opgradere sine kompetencer. Måske ligger under-
visningen for langt væk eller på et dårligt tidspunkt. 
Men der er håb forude for de travle, opgraderings-
sultne medarbejdere og ledere. Nu kan man kom-
binere online- og offline-undervisning, så man får 
det bedste af begge dele. Det nye fænomen hedder 
Blended learning.

Blended learning, består af undervisning via nettet, 
når man har tid, og en mindre andel traditionel un-
dervisning, så de studerende eksempelvis kan op-
bygge netværk undervejs og diskutere og dele vi-
den.

Fakta om Blended learning
Blended learning kombinerer online- med tilstede-
værelsesundervisning med hovedvægt på online og 
med fordelene fra begge undervisningsformer in-
takt.

Den studerende bestemmer selv, hvornår online-de-
len af undervisningen følges – og undervisningen 
kan genses efter behov.

Bedre sammenhæng mellem studie-, familie- og ar-
bejdsliv.

Undervisere med mange års pædagogisk erfaring 
og praktisk erfaring med ledelse.

UNDERVISEREN KOM UD TIL OS FØRST FOR AT LÆRE VORES 
VIRKSOMHED AT KENDE. DERFOR BLEV KURSET MEGET MÅLRETTET 

I FORHOLD TIL, PRÆCIS HVAD VORES MEDARBEJDERE HAVDE BRUG FOR. 
VI HAVDE OGSÅ EN SEANCE MED LEDERGRUPPEN, HVOR DE BLEV 
PRÆSENTERET FOR DET, MEDARBEJDERNE SKULLE LÆRE PÅ KURSET. 
DET HAR I DET HELE TAGET VÆRET ET RIGTIGT FINT FORLØB, MEGET 
FLEKSIBELT OG MEGET PRÆCIST I FORHOLD TIL VORES BEHOV. 
JEG KAN VARMT ANBEFALE DE VIRKSOMHEDSRETTEDE FORLØB. 

DIANA PLAHTER
HR konsulent, RD Huset
Har haft 13 medarbejdere på Projektstyring i praksis
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ØKONOMI 
OG TILSKUD
Der findes forskellige former for tilskud til uddannel-
se, men mange er slet ikke klar over, hvilke mulighe-
der der er.

Vi har samlet information og en beskrivelse til dig 
her:

Statens Voksen Uddannelsesstøtte – SVU
Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) er en ud-
dannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- 
eller videreuddanne dig i arbejdstiden.

Enten får du SVU som kompensation for din løn – el-
ler også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for 
din arbejdskraft.

Hvor meget kan du få?
SVU-satsen svarer til 80 procent af dagpengesatsen.

SVU skal delvis dække den indtægt, som du taber 
ved at uddanne dig i arbejdstiden.

Hvor meget du kan få i SVU afhænger af, hvordan 
din uddannelse er tilrettelagt. 

Hvem afgør, om du kan få SVU?
Det er SVU-styrelsen, der afgør, om du kan få SVU. 

EASJ sender dig de blanketter, du skal bruge for at 
søge, men kan ikke holdes ansvarlig for, om du opnår 
SVU.

På www.svu.dk kan du læse om krav og muligheder 
for at få SVU.

Desuden kan du afhængigt af overenskomst søge 
støtte hos en kompetencefond.

Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer, 
der måtte komme efter deadline fra ministerielt niveau. 

Fotograf: Evan Hemmingsen
Grafisk design: Jannerup
Trykkeri: Jannerup
Tekst: Erhvervsakademi Sjælland
Udgivet af: Erhvervsakademi Sjælland

VIDEREUDDANNELSE HANDLER OM AT STYRKE OG HOLDE SINE 
KOMPETENCER VED LIGE. PÅ ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND 

UDDANNER VI MENNESKER TIL JOB I ERHVERVSLIVET. VORES NÆRE 
SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER OG FOKUS PÅ PRAKTISK ANVENDELSE 
GØR, AT VI SIKRER, AT DU SOM STUDERENDE FÅR DE KVALIFIKATIONER, 
DER PASSER BEDST IND I DIT ARBEJDSLIV OG TIL DEN VIRKSOMHED, 
DU ARBEJDER FOR.

ULLA SKAARUP
Rektor
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DER VIRKER

MÅLRETTET
EFTERUDDANNELSE

VIDSTE DU, AT DU KAN TAGE EN 
EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE I 

BÅDE ROSKILDE, NÆSTVED, KØGE, 
SLAGELSE ELLER NYKØBING F. 

facebook.com/easj.zibat

Erhvervsakademi Sjælland

#easj #zibat

efteruddannelse@easj.dk

50762670

www.easj.dk


