Erhvervskandidat i Operations Management
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uddannelse på deltid, mens man har job på minimum
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Erhvervskandidat i Operations Management
Kandidatuddannelsen Operations Management kan gennemføres på deltid som
Erhvervskandidat. Det betyder, at uddannelsen varer 4 år og for at blive optaget
skal man have ansættelseskontrakt med en relevant virksomhed på minimum 25
timer pr. uge eller være iværksætter.
Optagelseskrav på erhvervskandidat og ordinær kandidat er de samme.
Erhvervskandidatuddannelsen giver ikke ret til SU. Uddannelsen kræver at den
studerende kan dokumentere ansættelse i en relevant virksomhed eller egen
iværksættervirksomhed på min. 25 timer om ugen. Ophører den oprindelige
ansættelse kan anden arbejdsgiver findes eller den studerende kan søge om
dispensation om at indgå på fuldtidsstudiet på Operations Management og dermed
muligheden for at opnå SU.
Fordel for studerende
En erhvervs-kandidat har en enestående mulighed for at kombinere egen læring
med virksomhedens udviklingsbehov, således bliver undervisningen og projektforløb
tæt knyttet til den dagligdag, der udspiller sig i en virksomhed.
Alle projektmuligheder under studiet kan knyttes til virksomheden og dermed
synliggøres relevansen af undervisningen i særlig grad. Deltids-uddannelsen giver
ikke ret til SU, men med en ansættelse på min. 25 timer er det muligt at opnå
finansiering af studietiden.
Værdi for virksomheder
Virksomheden får tilført nyeste viden og vil med en strategisk tilgang til
uddannelsen kunne drage maximalt nytte af at have en medarbejder tæt
knyttet til forskningsmiljøet. Uddannelsen kan bidrage til opkvalificering af
medarbejdere med de rette forudsætninger, men kan også sikre rekruttering
af nye medarbejdere, som dermed kan specialisere sig med udgangspunkt virksomhedens specifikke udviklingsbehov.
Pris og Undervisning
Uddannelsen er gratis for de optagede kandidater og undervisningen planlægges
således, at undervisningen foregår på 1-2 dage i løbet af en uge. Fysisk vil det
foregå på SDU i Odense eller i visse tilfælde i virksomheder eller fx campus
Kolding såfremt det er gunstigt for undervisningen.

Yderligere information:
Kommende studerende:
www.sdu.dk/da/uddannelse/erhvervskandidat/operationsmanagement/
adgangskrav
Virksomheder:
www.sdu.dk/da/tek/erhvervskandidat
Generelt om ansøgningsfrister
Den ordinære ansøgningsfrist er ca. 15. oktober og 15. marts. Hvis der ikke på
dette tidspunkt er en kontrakt på plads mellem kandidat og virksomhed,
underskrives en Tro- og Love-erklæring om, at I har en kontrakt ved opstart af
uddannelsen pr. 1. februar eller 1. september. Hvis optagelseskravene opfyldt
og kontrakten uploades inden opstarten, kan uddannelsen påbegyndes.
NB! Der åbnes for tilmelding til ”ledige pladser” i december og juli måned. Har
I ikke nået at ansøge inden den ordinære frist, kan det nås på dette tidspunkt
Virksomhedskontakt
På SDU kan studerende benytte sig af tilbud som Praktik- og Projektdag til at
skaffe kontakt. Derud over er der regelmæssige informationsevents i Trekantområdet som suppleres af muligheden for at få personlig hjælp til at skaffe kontakt
mellem studerende og virksomheder i Trekantområdet (Haderslev, Billund, Vejen,
Kolding, Vejle, Fredericia og Middelfart kommuner)
I perioden 2019 til 2021 har SDU og Trekantområdet Danmark modtaget en bevilling
fra EU, som støtter en særlig indsats for virksomheder i Trekantområdets kommuner.
Chefkonsulent Annette Nørby Duedal er klar til at besvare spørgsmål om
virksomhederne i Trekantområdet og hun formidler kontakt til Trekantområdets
virksomheder såfremt du ønsker at forfølge drømmen om at blive civilingeniør i
Operations Management på erhvervskandidatvilkår.
Kontakt
Chefkonsulent Annette Nørby Duedal på andue@trekantomraadet.dk eller
30 58 04 36 for at høre mere. Læs mere om projektet her:
www.erhvervskandidat-trekantomraadet.dk
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