Velkommen til

Erhvervsakademi Dania
Bredhøjvej 18 i Silkeborg

Øvrig informa ion

Hvis du vil vide mere inden uddannelsesstart, kan du få oplysninger på vores hjemmeside på:
www.eadania.dk/campusser/silkeborg

Finansøkonom 2016 - 2018

Du er også meget velkommen til at kontakte studiesekretær Stine Kirkegaard på
sk@eadania.dk eller studieleder Rasmus Hall på raha@eadania.dk.
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eadania.dk

Velkommen til

dit nye studie i Silkeborg

Erhvervsakademi Dania

Du har tilmeldt dig finansøkonomuddannelsen på Erhvervsakademi Dania i
Silkeborg. Vi glæder os til at byde dig
velkommen.
I denne folder får du et kort overblik over,
hvad du kan forvente dig de næste 2 år i
samarbejde med os. På side 3 kan du se,
hvad du skal forberede og returnere til os
inden studiestart.

Uddannelsens indhold
På finansøkonomuddannelsen arbejder vi
med en kombination af teori og praksis ud
fra en projektorienteret tilgang til læring og
uddannelse. Vi har et tæt samarbejde med
byens erhvervsliv og inddrager virksomheder
i undervisningen, gennem virksomhedsbesøg
og på karrieredage. Gennem tætte relationer
vil du som studerende skulle løse konkrete
opgaver i samarbejde med erhvervslivet, og
teori bliver dermed omsat til virkelighed. Vi
tror på, at der i samspillet mellem erhvervsliv
og studerende sker udvikling og åbning i
forhold til fremtidige jobmuligheder.
Uddannelsesforløbet gør dig derfor klar til
job.
I løbet af uddannelsens 4. semester skal
du i et SU-berettiget praktikforløb i en
finansiel virksomhed i Danmark eller i
udlandet. Gennem praktikopholdet
målretter du din uddannelse, så den
matcher dine personlige fremtidsplaner
og interesser. Vi hjælper dig med at søge
praktikplads, men det er en fordel for
dig, hvis du allerede nu overvejer, hvor
du gerne vil i praktik, og hvordan du kan
komme det.

Hvis du vil noget mere
Sideløbende med dit studie tilbyder vi dig
på hvert semester at læse ekstra fag. Det er
en mulighed for dig, der vil noget mere,
specialisere dig og stå endnu skarpere i
konkurrencen om de gode jobs, når du er
færdiguddannet. Du introduceres til de
mange muligheder i introdagene.

Dagligdagen på
Erhvervsakademi Dania
At studere på en uddannelse på
Erhvervsakademi Dania i Silkeborg kan
sammenlignes med at befinde sig på
arbejdsmarkedet. Som på en arbejdsplads
skal du som studerende derfor møde til
planlagt undervisning og til øvrige
aktiviteter på studiet. Kan du ikke møde til
undervisningen på grund af sygdom,
forventes det, at du melder afbud herom til
studiesekretæren.
Dagligdagen på studiet er fra klokken 8.15 15.00, og i dette tidsrum vil du skulle
deltage i undervisning, projektarbejde samt
forberedelse og diskussion i studiegrupper.
Ligeledes møder du spændende foredrag og
øvrige aktiviteter, der inspirerer og
nuancerer dit uddannelsesforløb.

Nogle dage kan være længere end til kl.
15.00, og enkelte dage har du mulighed
for at arbejde hjemme.
Der arrangeres årligt en studietur til
udlandet, hvor vi opfordrer dig til at
deltage. Turen vil altid være relateret til
uddannelsens fag og er dermed en del af
undervisningen.
Inden studiestart modtager du en bogliste
over bøgerne til første semester. Vi
forventer, at du indkøber de bøger, der
oplyses for at få det optimale udbytte af
undervisningen.
Som studerende får du et studiekort, der
kan give dig studierabat på en række indkøb
og kulturelle arrangementer.

Finansøkonom
• Faglige specialer
• Karrierestart på 2 år
• Job i erhvervslivet

Specialer
Du kan vælge mellem tre specialer i
Silkeborg: Pengeinsitut, Revision eller
Økonomistyring. På vores hjemmeside kan
du læse mere om de forskellige speciale. Vi
vil gerne sikre, at du får en målrettet
uddannelse fra starten, og derfor inddeles
du på hold efter dit valg af specialer. Du vil
på dit valgte speciale få mulighed for at
fordybe dig i netop de emner, der hører til
dit speciale.
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Særlige behov
Hvis du har særlige behov for at kunne
gennemføre uddannelsen, skal du inden
studiestart kontakte studiesekretæren for
nærmere information. Det kan f.eks. dreje sig
om særlige pædagogiske hjælpemidler ved
ordblindhed, fysisk indretning eller lign. Det
hjælper vi dig meget gerne med.

Du er i centrum
Hos os er du i centrum. Vi er kendetegnet ved
at have en tæt dialog mellem studerende,
undervisere og ledelse. De Studerendes Råd
(DSR) giver mulighed for, at alle studerende
kan bidrage til erhvervsakademiets udvikling.
Rådets medlemmer er ambassadører for
akademiet og danner en række udvalg,
herunder festudvalg, der sikrer spændende
sociale tiltag gennem studieåret.

Fysiske rammer
Vi har til huse på Bredhøjvej 18 i Silkeborg, der
ligger centralt i forhold til byens erhvervs- og
forretningsliv. Der er gode parkerings- og
tilkørselsforhold, hvad enten du kommer fra
Silkeborg eller de omkringliggende byer.
Du møder et voksent læringsmiljø, hvor
lokalerne er indbydende med plads til såvel
læring som sociale arrangementer. Vi råder
over store lyse undervisningslokaler, og som
studerende får du naturligvis trådløst
internetadgang. Der er flere grupperum og
caféområder til fri benyttelse, hvor du i en
afslappet stemning kan mødes med dine
medstuderende uden for undervisningen. Der
er også kantine med et sundt og varieret
udbud.

Materialeafgift
Det koster kr. 800,00 at starte på studiet.
Dertil kommer udgifter til bøger og
studieturen til udlandet. Du vil modtage
girokort til betaling ved studiestart.

V
Inden studiestart... igtig!

For at tage så godt imod dig som muligt, vil
vi gerne inden studiestart vide lidt om dig.
Dine informationer vil bl.a. blive brugt til at
inddele dig på den linje, som du brænder
mest for. Du skal derfor senest den 8.
august indsende følgende til os:
• Kort beskrivelse af dine forventninger
til dit udbytte af uddannelsen
• Dit valg af speciale: Pengeinstitut,
Revision eller Økonomistyring
• Hvis du har behov for særlige pædagogiske
hjælpemidler, skal du oplyse dette
• Kort beskrivelse af dine ambitioner efter
uddannelsen
Dine informationer indsendes på mail til
sk@eadania.dk mærket ''Information FØK''
i emnefeltet.

Vi glæder os til at se dig
Venlig hilsen
Flemming Glud Hansen – Campuschef

