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Uddannelse i arbejde. 
 

Introduktion til SØK Pro – SØK Uddannelses som Integreret E-Learning 

Uddannelse 
 

EASJ udvider nu mulighederne på Serviceøkonom uddannelsen ved at udbyde en ny fleksibel 

serviceøkonomuddannelse, SØK Pro, som en E-learning uddannelse. Det er en fuldtids serviceøkonom uddannelse, 

som foregår online, men som er integreret i og følger den almindelige SØK’s uddannelsesforløb. Så selvom SØK 

Pro foregår online skal den studerende stadig deltage i noget undervisning og i gruppearbejde i forbindelse med 

bundne opgaver på EASJ. Men med SØK Pro uddannelsen gør EASJ det dog muligt for den studerende at indgå et 

partnerskab med en virksomhed, hvor han/hun i kortere eller længere perioder kan opholde sig i og udføre og 

udarbejde bundne cases, opgaver og projekter.  

En sådan uddannelse kaldes på EASJ for UDDANNELSE I ARBEJDE, fordi den gør det muligt for den studerende at 

opholde sig mere i en virksomhed end på EASJ og dermed i en praksis, hvor han/hun opnår en værdifuld indsigt i 

og erfaring med arbejdsopgaver, som serviceøkonomer senere hen skal arbejde med. 

 

SØK Pro er den integrerede E-learning Serviceøkonom uddannelse på EASJ, som henvender sig til dem, der ønsker 

en mere fleksibel og praksisorienteret managementuddannelse inden for service- og oplevelsesbranchen. På 

uddannelsen lærer den studerende at koordinere og organisere serviceydelser og oplevelsesbaserede koncepter 

inden for den private eller offentlige sektor: Så som at varetage administrative, økonomiske og 

markedsføringsmæssige opgaver, ligesom den studerende også får en grundig indføring i eksterne forhold som 

eksempelvis kulturforskelle og samfundsforhold, der også påvirker en organisation. Undervisningsforløbet er 

tilrettelagt ud fra fire overordnede temaer, et speciale tema og tema om job og karriere, som de ovenfor nævnte 

emner indgår i (se model nedenfor). 

 

 

 

SØK Pro uddannelsen er en fuldtidsuddannelse og foregår online via EASJ’s learning management systemet, 

Moodle. Den er samtidig integreret i og følge den alm SØK uddannelse og uddannelsesforløb og den studerende 

skal derfor fortsat deltage i noget undervisning samt i gruppearbejde, som foregår på EASJ. Men som SØK Pro 
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studerende har man mulighed for at indgå et partnerskab med en virksomhed, hvor man i en kortere eller længere 

perioder kan opholde sig i og udføre og udarbejde bundne cases, opgaver og projekter: 

SØK Pro udbydes kun På EASJs afdeling i Slagelse, hvor der også udbydes specialer i Sport & Event Management, 

Turismemanagement, Hotel- og restaurantmanagement. Uddannelserne kan også vælges på engelsk. Her er titlen 

Service, Hospitality and Tourism Management.  

 

Partnerskab og ophold i virksomhed  
 

For at være indskrevet på SØK Pro og udarbejde cases, opgaver og projekter i virksomheder, skal den studerende 

være tilknyttet en eller flere virksomheder i kortere eller længere tid i uddannelsesforløbet. Virksomhederne skal 

beskæftige sig med serviceøkonomi eller oplevelsesøkonomi. Det er op til den studerende sammen med EASJ at 

finde en relevant virksomhed til den studerende. Når en virksomhed er fundet indgås en partnerskabsaftale 

mellem den studerende, EASJ og virksomheden. Partnerskabet kendetegnes ved, at alle bidrager til samarbejdet 

og alle får noget ud af at indgå i samarbejdet.  

For SØK Pro studerende handler en tilknytning til en virksomhed om muligheden for at kunne opholde sig dér og i 

praksis få lov til at arbejde med cases, opgaver og projekter inden for sit fagområde, mens man studerer. Et ophold 

kan variere fra 1 måned, 6 måneder til 14 måneder alt efter casen, opgaven og projektet den studerende skal 

udføre i virksomheden.  

Et sådant ophold erstatter ikke det obligatoriske praktikophold på 3 måneder i 4 semester, men kan derimod 

foregå i den virksomhed, som den SØK Pro studerende har opholdt sig i tidligere. 

 

Optagelse kriterier, krav til SØK Pro og Varighed 

   

• Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk 

eksamen (htx) eller eux - alle med enten erhvervsøkonomi C, virksomhedsøkonomi B eller matematik C 

• En af erhvervsuddannelserne: detailhandel med specialer, handelsuddannelse med specialer, gastronom 

(med specialer), detailslagter (med specialer), kontoruddannelse med specialer, kontoruddannelse 

generel, eventkoordinator (trin 2), bager (trin 2), konditor (trin 2), tjener (trin 2) eller receptionist 

• Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med de specifikke 

adgangskrav  erhvervsøkonomi C, virksomhedsøkonomi B eller matematik C 

• Efter optagelse på Serviceøkonom uddannelsen kan den studerende vælge SØK Pro uddannelsen og 

dermed at studere online. For at det kan ske skal den studerende dog sammen med EASJ havde indgået 
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en partnerskabsaftale med en virksomhed, hvor den studerende undervejs i uddannelsesforløbet kan 

opholde sig i, for i en kortere eller længere perioder at kunne udføre og udarbejde både alm og bundne 

cases, opgaver og projekter. 

• Sådanne ophold i virksomheder i forbindelse med cases, opgave og projekter kan i tid variere fra 1 måned 

til 6 eller 14 måneder. Sådanne ophold erstatter IKKE det obligatoriske praktik ophold på 4 semester. 

• SØK Pro’s uddannelsesforløb kører fagligt/temamæssigt parallelt med den alm. SØK. 

• I den første måned (opstart) i 1 semester skal alle studerende – også SØK Pro – deltage i den obligatoriske 

undervisning på EASJ i Slagelse og i det obligatoriske introduktions kursus til Moodle (LMS). Efter den første 

måned kan SØK Pro’erne begynde at studere online 

• SØK Pro uddannelsen er en integreret del af den alm. SØK uddannelse og SØK Pro’erne skal derfor deltage 

aktivt i gruppearbejde og opgaver. SØK Pro studerende vil undervejs i studieforløbet blive tilknyttet 

grupper inden for de forskellige temaer, som de aktivt skal deltage i. 

• SØK Pro studerende tilknyttes en fast online vejleder, som er ansvarlig for den studerendes studieforløb 

• SØK Pro studerende skal i forbindelse med sit arbejde med cases/opgaver i praksis udarbejde en logbog 

med en oversigt over de cases/opgaver, som der arbejdes med, og hvor det fremgår hvordan de relaterer 

sig til temaer og fagelementer i SØK uddannelsen 

• Som SØK Pro studerende er det muligt at deltage i undervisningen på EASJ i bestemte temaer 

• SØK Pro studerende skal på hverdage være logget på Moodle for at vise, at man er aktiv studerende 

• SØK Pro uddannelsen varer 2 år. 

 


