STUDIEFORBEREDENDE KURSER 2015
- korte kurser under åben uddannelse
Erhvervsakademi Dania i Randers udbyder studieforberedende kurser indenfor:
 Virksomhedsøkonomi B (64 lektioner + 4 lektioner EXCEL)
– kun for Markedsføringsøkonom ansøgere
 Erhvervsøkonomi C (30 lektioner)
 Engelsk C (30 lektioner)
Kurserne er obligatoriske for de ansøgere, der ikke har tilsendt erhvervsakademiet
dokumentation for at have bestået nedenstående fag på det krævede niveau.
Et eventuelt krav vil fremgå af optagelsesbrevet, som derfor skal gennemlæses nøje.





Erhvervsøkonomi D/Virksomhedsøkonomi D/Matematik D (handelsøkonomer)
Erhvervsøkonomi C/Virksomhedsøkonomi C/Matematik C (serviceøkonomer)
Erhvervsøkonomi B/Virksomhedsøkonomi B/Matematik B (markedsføringsøkonomer)
Engelsk C (alle 3 uddannelser, med mindre andet er nævnt som alternativ i
optagelseskriterierne)

Kurserne er ligeledes et tilbud til de ansøgere, der allerede opfylder optagelseskravene,
men blot ønsker at genopfriske eller øge deres kundskaber.
Vi anbefaler kraftigt, at man tilmelder sig et kursus i Virksomhedsøkonomi/
Erhvervsøkonomi, hvis man ansøger på nedenstående grundlag, da vores erfaring er, at det
ellers vil være vanskeligt at følge med, når den almindelige undervisning i økonomi
begynder:
 Hvis du har Matematik C/ Matematik B/ Naturfag som adgangsgrundlag, men ikke før
har stiftet bekendtskab med Virksomhedsøkonomi/Erhvervsøkonomi.
 Hvis du har en ældre adgangsgivende eksamen i Erhvervsøkonomi, og det generelt er
længe siden, du har beskæftiget dig med emnet.
 Hvis du, som adgangsgivende eksamen, har en erhvervsuddannelse (serviceøkonom)
Kurserne afsluttes med en prøve, som er obligatorisk for de ansøgere, der ikke opfylder
optagelsesbetingelserne. For de andre kursusdeltagere er prøven frivillig. For at kunne
deltage i prøven er det dog nødvendigt for alle kursister med en skriftlig tilmelding, hvilket
foregår sidst i kursusforløbet.

Der er som udgangspunkt kun ét prøveforsøg per deltager. Er man forhindret pga. sygdom
kan man med dokumentation søge om dispensation til at deltage i en sygeprøve. For
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ansøgere, hvor det er obligatorisk at have bestået prøven for at kunne begynde studiet, er
der ligeledes mulighed for at søge dispensation om at gå til re-prøve, hvis man er dumpet
til den ordinære prøve. Denne dispensation skal søges hos uddannelseslederen for den
uddannelse, som man har søgt om optagelse på.
Resultatet af den ordinære prøve offentliggøres senest 14 dage efter prøvens afholdelse
per post, hvor der tilsendes kursisten et diplom. Er man dumpet til den ordinære prøve, og
er man samtidig en af de ansøgere, hvor det er obligatorisk at have bestået prøven for at
kunne begynde studiet, vil man dog senest fredag den 4. september 2015 modtage en
mail herom.
Resultatet af re-/ sygeprøve offentliggøres ligeledes senest 14 dage efter prøvens
afholdelse per post, hvor der tilsendes kursisten et diplom. Er man dumpet til re/sygeprøve og er man samtidig en af de ansøgere, hvor det er obligatorisk at have bestået
prøven for at kunne begynde studiet, vil man dog senest fredag den 18. september 2015
modtage en mail herom.
Du tilmelder dig skriftligt de studieforberedende kurser på vedlagte blanket, som
returneres til Erhvervsakademi Dania - Randers, Minervavej 63, 8960 Randers SØ.
Tilmelding bedes foretaget hurtigst muligt og senest mandag den 3. august 2015.
(Har du allerede afleveret tilmeldingsblanket ved en samtale, er denne stadig gældende)

BETALING:
Faktura på kursusbeløbet vil blive sendt til dig og beløbet skal være betalt, før beviset
udstedes.
Du vil ikke modtage noget brev som bekræftelse på din tilmelding. Når du er tilmeldt og
har betalt, så behøver du ikke gøre andet end at møde op med en kvittering og deltage,
når kurset starter.
Har du spørgsmål i forbindelse med kurserne, er du velkommen til at kontakte os. Vi vil i
den forbindelse gøre opmærksom på, at vi har ferielukket i uge 29 og 30.
På de følgende sider kan du se, hvorledes undervisningen er placeret, priser samt hvilket
materiale, der skal købes på forhånd til de forskellige kurser.
Praktiske oplysninger
Vores kantine åbner igen efter sommerferien i uge 34.
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Virksomhedsøkonomi B – 850 kr.
Uge 32

Mandag d. 3. august
Tirsdag d. 4. august
Onsdag d. 5. august
Torsdag d. 6. august
Fredag d. 7. august

kl. 08.30 – 11.50 (4 lek.)
kl. 08.30 – 11.50 (4 lek.)
kl. 08.30 – 11.50 (4 lek.)
kl. 08.30 – 11.50 (4 lek.)
kl. 08.30 – 13.50 (6 lek.)

Uge 33

Mandag d. 10. august EXCEL minikursus
Tirsdag d. 11 august
Onsdag d. 12. august
Torsdag d. 13. august
Fredag d. 14. august

kl. 08.30 – 11.50 (4 lek.)
kl. 08.30 – 13.50 (6 lek.)
kl. 08.30 – 11.50 (4 lek.)
kl. 08.30 – 11.50 (4 lek.)
kl. 08.30 – 11.50 (4 lek.)

Uge 34

Mandag d. 17. august
Tirsdag d. 18. august
Onsdag d. 19. august

kl. 08.30 – 11.50 (4 lek..)
kl. 08.30 – 11.50 (4 lek.)
kl. 08.30 – 11.50 (4 lek.)

Uge 35

Mandag d. 24. august
Tirsdag d. 25. august
Onsdag d. 26. august

kl. 08.30 – 11.50 (4 lek.)
kl. 08.30 – 11.50 (4 lek.)
kl. 08.30 – 11.50 (4 lek.)

Kurset afsluttes med en skriftlig intern prøve. Denne prøve er obligatorisk at bestå for de ansøgere,
der ikke opfylder adgangsbetingelserne. Der udstedes kursusbevis efter endt forløb.
Virksomhedsøkonomi B

Ordinær intern prøve
Re-/Sygeprøve

Fre. d. 28. aug. 2015 kl. 08.30-12.30
Man. d. 14. sep. 2015 kl. 10.00-14.00

Virksomhedsøkonomi hhx Niv. B – teoribog
af Knud Erik Bang mf.
Bogtype: 1. udgave, 2005, Systime
ISBN: 9788761610799
Pris ca.kr. 450 ,-.
+
Virksomhedsøkonomi hhx Niv. B – opgavesamling
af Knud Erik Bang mf.
Bogtype: 1. udgave, 2005, Systime
ISBN: 9788761611550
Pris ca kr. 275,-.
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Erhvervsøkonomi C – 550 kr.
Uge 33

Torsdag d. 13. august
Fredag d. 14. august

kl. 08.30 – 11.50 (4 lek.)
kl. 08.30 – 11.50 (4 lek.)

Uge 34

Mandag d. 17. august
Tirsdag d. 18. august
Onsdag d. 19. august

kl. 08.30 – 11.50 (4 lek.)
kl. 08.30 – 11.50 (4 lek.)
kl. 08.30 – 13.50 (6 lek.)

Uge 35

Mandag d. 24. august
Tirsdag d. 25. august

kl. 08.30 – 11.50 (4 lek.)
kl. 08.30 – 11.50 (4 lek.)

Kurset afsluttes med en skriftlig intern prøve. Denne prøve er obligatorisk at bestå for de ansøgere,
der ikke opfylder adgangsbetingelserne. Der udstedes kursusbevis efter endt forløb.
Erhvervsøkonomi C

Ordinær intern prøve
Re-/Sygeprøve

Fre. d. 28. aug. 2015 kl. 08.30-12.30
Man. d. 14. sep. 2015 kl. 10.00-14.00

Litteratur:
Erhvervsøkonomi HG - niveau E, D og C
af Knud Erik Bang, Gitte Størup og Marianne Poulsen
Bogtype: Paperback, udgivelsesår: 2005, udgave: 2
ISBN: 9788761611635
Beskrivelse: Opgavesamling til Erhvervsøkonomi HG Niv. E, D og C.
Pris ca. kr. 275,-

4. udgave pr. 22.06.2015/hm

Engelsk C – 550 kr.
Uge 33

Mandag d. 10. august
Onsdag d. 12. august
Torsdag d. 13. august
Fredag d. 14. august

kl. 12.15 – 14.40 (3 lek.)
kl. 12.15 – 14.40 (3 lek.)
kl. 12.15 – 14.40 (3 lek.)
kl. 12.15 – 14.40 (3 lek.)

Uge 34

Mandag d. 17. august
Tirsdag d. 18. august
Onsdag d. 19. august

kl. 12.15 – 14.40 (3 lek.)
kl. 12.15 – 14.40 (3 lek.)
kl. 12.15 – 14.40 (3 lek.)

Uge 35

Mandag d. 24. august
Tirsdag d. 25. august
Onsdag d. 26. august

kl. 12.15 – 14.40 (3 lek.)
kl. 12.15 – 14.40 (3 lek.)
kl. 12.15 – 14.40 (3 lek.)

Kurset afsluttes med en skriftlig intern prøve, som er obligatorisk at bestå for de ansøgere, der ikke
opfylder adgangsbetingelserne. Der udstedes kursusbevis efter endt forløb.
Engelsk

Ordinær intern prøve
Re-/Sygeprøve

Tors. d. 27. aug. 2015 kl. 8.30-10.00
Tirs. d. 15. sept. 2015 kl. 14.00 – 15.30

Litteratur:
Get it Right – engelsk grammatik
af Poul Tornø
Bogtype: Hardback, udgivelsesår: 2012, udgave: 1
ISBN: 9788702077544
Beskrivelse: Engelsk grammatik - grundbog og opslagsbog
Pris ca. kr. 365,-
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HUSK:
Tilmelding skal ske senest mandag den 3. august 2015 til Hanne Melsen
– men gerne tidligere, evt. i forlængelse af studieforberedende samtale.

Tilmelding
Skriv tydeligt – tak 
Studie/by

_____

_____________

Cpr.nr.

__________________________

Navn
Adresse
Postnummer/by

___________________________________

Telefon/mobilnr. __________________________________________________________________________
E-mail adresse

___________________________________________________________________________

Jeg tilmelder mig:
Erhvervsøkonomi C
Virksomhedsøkonomi B
Engelsk C

□
□
□

(sæt kryds)
(sæt kryds) (kun for Markedsføringsøkonom ansøgere)
(sæt kryds)

dato og underskrift
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