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Styrk din profil - find dit akademifag her

Vil du være super attraktiv 
for erhvervslivet? 
- Så tag et akademifag nu
  samtidig med dit fuldtidsstudie Foråret 2018



Vil du med på holdet?
Du har nu mulighed for at styrke din profil, så du bliver endnu mere attraktiv på arbejdsmarkedet.   
Her kan du se alle de spændende og erhvervsrettede akademifag, som du kan supplere dit fuld- 
tidsstudie med. Prisen er særdeles lav, fordi du i øjeblikket er fuldtidsstuderende her.
 
Byg videre på din uddannelse 
Vi har i samarbejde med erhvervslivet udvalgt de fag, der er allermest attraktive for dig. Så byg
videre på din uddannelse og dine kompetencer allerede nu. Alle fag giver ECTS-point og afsluttes 
med en eksamen.

Du vælger selv, hvor du vil tage dit akademifag – uanset, hvor du studerer til hverdag. Så selvom du 
går på fuldtidsstudie i fx Horsens eller Viborg, så kan du sagtens tage et fag i Silkeborg eller Randers!

Vi er sikre på, at du bliver inspireret her. Vil du med på holdet? 
 



Praktiske oplysninger
Adgangskrav
For at deltage i et akademifag skal du kunne dokumentere minimum 2 års relevant erhvervs- 
erfaring. Hvis du kan dokumentere erhvervserfaring sideløbende med den adgangsgivende fuld-
tidsuddannelse, fx erhvervsuddannelse, medregnes denne periode selvfølgelig også i kravet om 
de 2 år. 

Tilmelding
Når du har besluttet dig for hvilket fag, du vil deltage i, går du ind på www.eadania.dk/ekstra og 
udfylder tilmeldingen. Vær opmærksom på, at der kan være forskellige tilmeldingsfrister på de 
enkelte fag – tjek derfor oversigten bagerst i kataloget. Hvis du vil sikre dig en plads på faget, så 
tilmeld dig allerede nu! 

Betaling
Du skal betale for din deltagelse inden fagets start. Beløbet opkræves via faktura – og husk din 
tilmelding er bindende. Hvis holdet ikke oprettes, fx ved for få tilmeldinger, får du naturligvis dine 
penge retur. 
 
Hvor afholdes fagene?
Nogle af fagene afholdes på flere af vores campusser – tjek oversigten bagerst i kataloget.

Spørgsmål
Har du spørgsmål, så kontakt den studiesekretær, som er tilknyttet det akademifag, som du ønsker 
at deltage i. På oversigten bagerst i kataloget finder du kontaktoplysninger på de studiesekre-
tærerne, der står for administrationen af akademifag.



Akademifag

Digital markedsføring
Målgruppe og formål 
Faget er for dig, der har brug for begreber, modeller og 
værktøjer indenfor digital markedsføring.  
 
Du får kompetencer til at analysere og vurdere markeds- 
potentialet og udvikle digitale markedsføringsstrategier. 

Du bliver også i stand til at planlægge konkrete digitale 
markedsføringsaktiviteter, samt måle og optimere den 
digitale markedsføringsindsats.

Indhold
• Digital strategi
• Målsætninger og KPI (Key Performance Indicators)
• Webanalyse
• Konvertering og konverteringsoptimering
• Usability og brugertests
• Søgemaskineoptimering
• Digital reklame og annoncering
• Relevant jura
• Konceptudvikling til mobile enheder
• Sociale medier

Eksamen
Der er mundtlig prøve kombineret med et praktisk pro-
dukt og disposition. 

Lektioner
Faget er på 60 lektioner, og du opnår 10 ECTS.

Pris
Faget koster kun 500 kr., fordi du er fuldtidsstuderende. 
Beløbet opkræves og skal være betalt inden faget starter. 

Tid og sted
Tjek oversigten bagerst i kataloget, eller gå ind på  
www.eadania.dk/ekstra og se, hvor og hvornår, du kan 
tage faget. 

Tilmelding
Når du har fundet det fag, du vil deltage i, skal du tilmelde  
dig på www.eadania.dk/ekstra. Du kan se tilmeldingsfrist- 
er på oversigten bagerst i kataloget.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, så kontakt studiesekretæren, som 
du kan finde kontaktoplysninger på i oversigten bagerst i 
kataloget.
 



Akademifag 

E-Handel 
 
Målgruppe og formål
Faget er for dig, der ønsker teoretisk og praktisk viden 
om E-handelskoncepter/webshops. Du får kvalifikationer, 
så du kan bidrage med analyse, forslag, argumentation, 
vurderinger, valg og projektledelse vedrørende virksom-
heders E-handelskoncepter og -løsninger i både din egen 
organisation, og i forhold til samarbejdspartnere, kunder 
og brugere.

Du bliver også i stand til at deltage i tværgående teams i 
forbindelse med virksomheders arbejde med E-handels- 
strategier, implementering og drift af webshops samt hånd-
tering og sammenkobling af E-handel og markedsføring. 
 
Indhold
• E-handelsbegrebet
• E-strategi, forretningsmodeller og businesscases   
 i forhold til overordnet virksomhedsstrategi
• National og international E-handelsstrategi
• Analyse af behov for E-handelsløsninger
• Webshoppens rolle og sortiment samt lager og logistik
• Teknologi, funktionalitet og design af webshops
• Markedsudvikling og trends indenfor E-handel
• Relevant jura, herunder handelsbetingelser og hånd- 
 tering af persondata
• Projektledelse ved udvikling af E-koncepter 
• Teoretisk og praktisk sammenspil mellem front- og   
 backendsystemer
• Strategier for salg og mersalg i relation til brugerad-  
 færd og konverteringsoptimering

Eksamen
Der er mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase 
med ekstern censor.

Lektioner 
Faget er på 60 lektioner, og du opnår 10 ECTS.

Pris
Faget koster kun 500 kr., fordi du er fuldtidsstuderende.  
Beløbet opkræves og skal være betalt inden faget starter.

Tid og sted
Tjek oversigten bagerst i kataloget, eller gå ind på  
www.eadania.dk/ekstra og se, hvor og hvornår, du kan 
tage faget.  

Tilmelding
Når du har fundet det fag, du vil deltage i, skal du tilmelde  
dig på www.eadania.dk/ekstra. Du kan se tilmeldingsfrist- 
er på oversigten bagerst i kataloget.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, så kontakt studiesekretæren, som du 
kan finde kontaktoplysninger på i oversigten bagerst i kataloget.

 



Akademifag 

Personalejura
Målgruppe og formål
Faget er for dig, der gerne vil have indblik i arbejdsmar-
kedets regler, kollektive overenskomster og individuelle 
aftaler, som regulerer ansættelsen af medarbejdere.  
Hvordan sikrer man fx, at regler og aftaler bliver over-
holdt både ved ansættelser, under ansættelser og ved 
fratrædelser? Disse problematikker får du viden om på 
faget.
 
Du får også kompetencer til at medvirke konstruktivt 
til at forebygge og løse arbejdsretlige problemstillinger 
mellem arbejdsgivere og medarbejdere.  
 
Du bliver klar til at håndtere centrale, afgrænsede situa-
tioner indenfor det arbejdsretlige felt og bliver præsen-
teret for ny viden på området. Du får således mulighed 
for, med en professionel tilgang, at deltage i fagligt og or-
ganisatorisk samarbejde om ansættelsesretlige forhold. 
 
Indhold
• Kollektiv og individuel arbejdsret
• Dansk arbejdsret i et internationalt perspektiv
• Juridisk metode og informationssøgning

Eksamen
Der er fire timers skriftlig eksamen med ekstern censor. 

Lektioner 
Faget er på 60 lektioner, og du opnår 10 ECTS.

Pris
Faget koster kun 500 kr., fordi du er fuldtidsstuderende.  
Beløbet opkræves og skal være betalt inden faget starter.

Tid og sted
Tjek oversigten bagerst i kataloget, eller gå ind på  
www.eadania.dk/ekstra og se, hvor og hvornår, du kan 
tage faget. 

Tilmelding
Når du har fundet det fag, du vil deltage i, skal du tilmelde  
dig på www.eadania.dk/ekstra. Du kan se tilmeldingsfrist- 
er på oversigten bagerst i kataloget.

Har du spørgsmål? 
Hvis du har spørgsmål, så kontakt studiesekretæren, 
som du kan finde kontaktoplysninger på i oversigten 
bagerst i kataloget. 



Akademifag 

Eksport og  
internationalisering 
 
Målgruppe og formål
Faget er for dig, der enten læser Handelsøkonom med 
specialet Internationalt salg, eller har interesse for det. 
 
Du får indblik i eksportsalgets praktiske elementer, og  
du får kompetencer til at håndtere salg til internatio- 
nale kunder. Din evne til at tilrettelægge og gennemføre 
eksportsalg på især det taktiske og operationelle plan 
styrkes.  

Indhold
• Eksportparathed, -motiver og -barrierer
• Den overordnede eksportstrategi og go-to-market-  
 strategier
• Eksportformer og risikostyring i eksportarbejdet
• Den internationale værdikæde
• Valg og prioritering af eksportmarkeder
• Vurdering af målgruppe og identifikation af interna-  
 tionale kunder
• Eksport gennem agenter og distributører samt etable- 
 ring af datterselskaber
• Internationale salgs- og leveringsbetingelser samt 
 samhandelskontrakter og -organisationer
• Intern organisering af eksportsalget, planlægning  
 og opfølgning
• Eksportsælgerens rolle
• Eksportnetværk, støtteordninger og klynger

Eksamen
Der er mundtlig eksamen med baggrund i et langt  
projekt. 

Lektioner 
Faget er på 60 lektioner, og du opnår 10 ECTS.

Pris
Faget koster kun 500 kr., fordi du er fuldtidsstuderende. 
Beløbet opkræves og skal være betalt inden faget starter. 

Tid og sted
Tjek oversigten bagerst i kataloget, eller gå ind på  
www.eadania.dk/ekstra og se, hvor og hvornår, du kan 
tage faget.  

Tilmelding
Når du har fundet det fag, du vil deltage i, skal du tilmelde  
dig på www.eadania.dk/ekstra. Du kan se tilmeldingsfrist- 
er på oversigten bagerst i kataloget.

Har du spørgsmål? 
Hvis du har spørgsmål, så kontakt studiesekretæren, som du 
kan se i oversigten bagerst i kataloget.  



Akademifag 

Projektledelse
Målgruppe og formål 
Faget er for dig, der gerne vil have indblik i projektledelse
og -styring, herunder agile projektmetoder. 
 
Du får indblik i et bredt udvalg af anvendte teorier og 
metoder. Herudover får du værktøjer til at vurdere, op-
stille og vælge løsningsmuligheder til en hensigtsmæssig 
organisering af et projekt. Du bliver med andre ord skarp 
til at vurdere henholdsvis praksisnære og ledelsesmæssi-
ge problemstillinger og vælge hensigtsmæssige løsnings-
modeller for projekt- ledelse og -styring.

Du får også kompetencer til at lede og styre både små  
og mellemstore projekter, deltage som delprojektleder 
på store projekter, samt udvikle egen stuktureret praksis. 

Indhold
• Projektledelse og -styring 
• Agile projektformer
• Ressourceallokering

Eksamen
Der er mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase 
med ekstern censor. 

Lektioner 
Faget er på 60 lektioner, og du opnår 10 ECTS.

Pris
Faget koster kun 500 kr., fordi du er fuldtidsstuderende. 
Beløbet opkræves og skal være betalt inden faget starter. 

Tid og sted
Tjek oversigten bagerst i kataloget, eller gå ind på  
www.eadania.dk/ekstra og se, hvor og hvornår, du kan 
tage faget.  

Tilmelding
Når du har fundet det fag, du vil deltage i, skal du tilmelde  
dig på www.eadania.dk/ekstra. Du kan se tilmeldingsfrist- 
er på oversigten bagerst i kataloget.

Har du spørgsmål? 
Hvis du har spørgsmål, så kontakt studiesekretæren, som 
du kan finde kontaktoplysninger på i oversigten bagerst i 
kataloget.



Akademifag 

Statistik
Målgruppe og formål
Faget Statistik med integreret Driftsøkonomi er for dig, der 
vil læse videre på anden del af HD-studiet på universitetet. 
“Fagpakken” er adgangsgivende til universitetet. 
 
Du får teoretisk og praktisk viden om statistisk teori og 
metode. Du bliver i stand til at indsamle, analysere og 
vurdere data ud fra en erhvervsøkonomisk og samfunds-
økonomisk problemstilling. Du får også kvalifikationer, så
du kan beregne og fortolke forskellige mål for central ten- 
dens og variation, foretage og fortolke sandsynlighedsbe-
regninger for stokastiske variable/sandsynlighedsfordel- 
inger samt opstille og udarbejde hypotesetest og konfi-
densintervaller m.m. 
 
Udover statistik får du viden om driftsøkonomi fx virksom- 
heders afsætnings- og konkurrencesituation, bliver skarp til 
produktivitet og omkostningslære samt til parameteropti- 
mering. Du får forståelse for investeringsbeslutninger og 
følsomhedsanalyser/break-even-analyser før og efter skat.  

Indhold
• Beskrivende statistik og sandsynlighedsregning
• Stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger
• Konfidensintervaller og hypotesetest
• x2 test (antalstabeller samt goodness og fit)
• Ensidig varians- og regressionsanalyse
• Driftsøkonomiske modeller og metoder fx investerings- 
 kalkyler, omkostningsstrukturer, finansieringstyper m.m. 
 
Eksamen
Der afholdes to separate skriftlige eksaminationer på hver 
fire timer med intern censor. 

Lektioner 
“Fagpakken” er på ca. 80 lektioner og du opnår 10 ECTS for 
Statistik og 5 ECTS for den driftsøkonomiske gennemgang. 

Pris
“Fagpakken” koster kun 500 kr., fordi du er fuldtidsstude- 
rende. Beløbet opkræves og skal være betalt inden faget 
starter. 

Tid og sted
Tjek oversigten bagerst i kataloget, eller gå ind på  
www.eadania.dk/ekstra og se, hvor og hvornår, du kan 
tage faget. 

Tilmelding
Når du har fundet det fag, du vil deltage i, skal du tilmelde  
dig på www.eadania.dk/ekstra. Du kan se tilmeldingsfrist- 
er på oversigten bagerst i kataloget.

Har du spørgsmål? 
Hvis du har spørgsmål, så kontakt sekretæren, som du kan 
finde kontaktoplysninger på i oversigten bagerst i kataloget.



Du kan se flere spændende akademifag, dog til normalpris, på www.eadania.dk/efteruddannelse

Erhvervsakademi Dania 
Bredhøjvej 18
8600 SILKEBORG

Erhvervsakademi Dania                       
Minervavej 63
8960 RANDERS SØ

Erhvervsakademi Dania
Holmboes Allé 1C
8700 HORSENS  

Erhvervsakademi Dania 
Arvikavej 2A
7800 SKIVE 

Erhvervsakademi Dania                         
Prinsens Allè 2
8800 VIBORG
 

Erhvervsakademi Dania                      
N. P. Josiassensvej 44A
8500 GRENAA

Erhvervsakademi Dania    
Kirketoften 7
9500 HOBRO

Start uge 5
Torsdage 
Kl. 12.00 - 15.00
(Gælder begge fag)

Start uge 8
Torsdage 
Kl. 12.35 - 15.55 
(Gælder begge fag)

Start uge 14
Torsdage
Kl. 12.00 - 15.00

Start uge 8
Tirsdage
Kl. 13.00 - 16.00

Start uge 8
Torsdage
Kl. 13.00 - 16.00

Start uge 8
Torsdage  
Kl. 12.35 - 18.00

  
  Karin Nielsen 
  Mail:  knie@eadania.dk
  Tlf.: 72 29 15 01 

  Rie Løfquist Madsen 
  Mail: rima@eadania.dk
  Tlf.: 72 29 14 00

  Merete Blauenfeldt
  Mail:  mebl@eadania.dk
  Tlf.: 72 29 19 00

  
  Rikke Bech 
  Mail:  ribe@eadania.dk 
  Tlf.: 41 77 04 04

  
  

  Anne Mette Møller Hansen
  Mail:  ammh@eadania.dk
  Tlf.: 72 29 16 01

UGESTED  PRIS STUDIESEKRETÆRAKADEMIFAG  FRIST

04.01.2018

04.01.2018

09.02.2018

09.02.2018

31.01.2018

01.02.2018

01.02.2018

31.01.2018

Digital markedsføring                           500 kr. 
10 ECTS

Eksport og internationalisering           500 kr. 
10 ECTS

Projektledelse             500 kr.
10 ECTS

Digital markedsføring                           500 kr. 
10 ECTS

Personalejura             500 kr.
10 ECTS              

Projektledelse             500 kr.
10 ECTS

E-Handel             500 kr.
10 ECTS

Statistik               500 kr.
10 ECTS             
(+ driftsøkonomi 5 ECTS) 

Udbyder akademifag til fuldtids-
studerende til efteråret 2018

Udbyder akademifag til fuldtids-
studerende til efteråret 2018

Her ser du, HVOR og HVORNÅR akademifagene starter til FORÅRET 2018



www.eaDania.dk/ekstra
Erhvervsakademi Dania | 72 29 10 00

Stå stærkt på arbejdsmarkedet
- tag et akademifag  


