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Februar 2016
Velkommen til hjemmesiden for Sport & Event Management specialet på
Serviceøkonom uddannelsen.

http://www.eadania.dk/uddannelser/businessuddannelser/serviceoekonom.aspx#3,2
Tjek også specialets egen facebook hjemmeside (Sport Event Randers):
https://www.facebook.com/pages/Sport-Event-Randers/349792315162383?fref=nf
Jeg håber, at du finder de oplysninger, som du har behov for. Hvis ikke, er du meget
velkommen til at kontakte mig på mail eller telefon.
2 hold – eller 1 hold studerende
Vi har de sidste par år oplevet en stor vækst i antallet af ansøgere til specialet. Derfor
opretter vi nogle år et ”Århus hold” (består udelukkende af studerende, som bor i Århus)
og et ”Randers hold”. Den kønsmæssige fordeling viser ca. 50% af hvert køn. Der er i
øvrigt altid en masse spændende profiler blandt ansøgerne. Frafaldet på specialet Sport &
Event Management er traditionelt relativt lille.
Erfaringen viser, at holdene fra år til år har næsten de samme karakteristika. Blandt de
optagne studerende i 2015 er gennemsnitsalderen 23 år. Der er også en nogenlunde
ligelig fordeling på hovedinteresse i specialet. Cirka halvdelen ønsker at uddanne sig til
sportssektoren (idrætsorganisationer, teambuilding firmaer, professionelle idrætsklubber,
osv) – og den anden halvdel retter sig mere mod kultursektoren (festivaler, event
bureauer, messecentre, osv). Det afspejles også i de studieopholdsvirksomheder, som du
kan finde en oversigt over et andet sted på denne hjemmeside.
De studerende, som bor i Århus, laver oftest kørselsordninger, således at de, som har bil,
tager nogle af de andre med. Så sparer alle tid og penge! Man kan sågar forestille sig, at
man går sammen om at købe en brugt bil. Alternativt går der en hurtigbus via motorvejen,
hvor sidste stop i Århus er ved IKEA – og første stop i Randers er ved McDonalds – 800
meter fra Erhvervsakademiet Dania. Mere om hurtigbus 918X her:
https://www.midttrafik.dk/koereplaner/x-busser/koereplaner/x-busser-der-koerer-imidttrafiks-omraade/918x-aarhus-randers-mariager-hadsund/koereplan-rute-918x
Studerende får studierabat.

De studerende, som påtænker at flytte til Randers, har særdeles gode muligheder for at
finde en fornuftig bolig. Det er billigt og let i Randers. Se eksempelvis en privat udlejer
her: https://cepheus.dk/ . Derudover findes der kollegium og ungdoms-boliger. OBS: Fra
april 2011 kan man kunnet leje nybyggede ungdomsboliger i umiddelbar tilknytning til
akademiet. Erhvervsakademi Dania kan desuden supplere dig med en ”boligpakke”, hvor
du finder en oversigt over boligmulighederne i Randers.
Arbejde eller videre uddannelse
En opgørelse fra marts 2013 blandt de serviceøkonomer (både Hotel, Turisme og Sport &
Event), som dimitterede fra Erhvervsakademiet Dania i sommeren 2014, viser, at der var
en ledighed på 17%. Finanskrise er ved at klinge af, så vi kan håbe, at det i stigende grad
bliver nemmere at finde et studierelevant arbejde. En del vælger at læse videre med en
bachelor overbygning i Danmark eller i udlandet. Der er mange steder mulighed for fuld
merit for de 2 år på Serviceøkonom.
Erhvervsakademi Dania også selv en 1½ års overbygning, nemlig en professionsbachelor
i International Hospitality Management.
Åbent Hus
Vi holder i 2016 Åbent Hus lørdag den 27. februar kl. 10.00 – 12.00 og onsdag den 11.
maj kl. 15.00 – 17.00. Her kan man møde op og snakke med studievejledere, undervisere
samt studerende.
Ansøgning
Ansøgningsfristen næste gang til Serviceøkonom er primo juli 2016. Ansøgningsskema
kan du finde her: https://www.optagelse.dk/videregaaende/index.html For de, som ikke
har erhvervsøkonomi/matematik på niveau C, vil der medio august 2016 være
opkvalificeringskurser på Erhvervsakademi Dania. Det er halvdagskurser med en
afsluttende eksamen i slutningen af august.
Hvis du søger ind på studiet, vil jeg indkalde dig til en studieforberedende samtale i
maj/juni, hvor du bliver præsenteret for studiet i detaljer – og hvor du får lejlighed til at
vurdere, om det nu også er noget for dig.
Jeg håber, at ovenstående – samt denne hjemmeside – har givet dig lyst til at søge studiet.
Jeg glæder mig til at møde dig.
Med venlig hilsen
Thomas Mohr Rasmussen
Uddannelseskoordinator
Sport & Event Management
tmr@eadania.dk

