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Program



Bacheloruddannelse, Sociologi og Kulturanalyse
10.30-11.00 – Auditoriet 
 Oplæg om bacheloruddannelsen Sociologi og Kulturanalyse ved faglig vejleder Maria Høhrmann 
Jensen og uddannelsesleder, professor Gunnar L. H. Svendsen.

12.10-12.30 – Auditoriet 
 En tidligere studerende fortæller om sine erfaringer som studerende på Sociologi og Kulturanalyse, 
herunder karrieremulighederne efter færdiggjort studie.

13.00-13.20 – Auditoriet 
 En studerende fortæller om arbejdet med semesterprojekter, med udgangspunkt i en præsentation 
af et færdigt semesterprojekt.

Bacheloruddannelse, Erhvervsøkonomi – HA
11.00-11.30 – Lokale 291  
Oplæg v/uddannelsesansvarlig for Erhvervsøkonomi, Malene Damsted om bacheloruddannelsen 
Erhvervsøkonomi - HA samt de tre linjer vi tilbyder på SDU i Esbjerg: Generel Erhvervsøkonomi, 
Energi management samt Sports- og event management. Derudover kan du høre om muligheden 
for at tage uddannelsen på 1 ½ år. Dette gælder for studerende, som har taget en uddannelse som 
f.eks. markedsførings- eller finansøkonom, og derved kan opnå merit

12.20-12.40 – Lokale 291 
Oplæg om livet som studerende på HA-linjerne v. tidligere studerende

12.50-13.10 – Lokale 291 
Oplæg om hverdagen som studerende på HA-studiet i Esbjerg 

Kvote 2 og testbaseret optag
11.30-12.00 – Lokale 1A + B 
Hør om hvorfor SDU har valgt at anvende test i forbindelse med optagelse i kvote 2, om selve testen 
– både det teoretiske og praktiske – samt hvilke uddannelser på SDU, der anvender UniTest i 2020. 
Oplægget er givtigt, hvad enten du påtænker at søge ind på kvote 1 eller 2. Mød også vejlederen på 
standen ’Studieservice’ på Biblioteket.



Kandidatuddannelsen i Konkurrence og eliteidræt
11.30-12.00 – Lokale 2 
Kandidatstuderende og faglig vejleder fortæller om uddannelsens indhold, opbygning og karriere-
muligheder. 

Kandidatuddannelsen Cand.merc.
12:10 – 12:40 – Lokale 2 
Professor Arne Feddersen holder oplæg om Cand.merc.-uddannelserne på SDU i Esbjerg. 
· Cand.merc. Marketing, Social Media and Digitalization 
· Cand.merc. Sports- and Event Management 

Bemærk: Oplægget holdes på engelsk

Kandidatuddannelsen Cultural Sociology
12:50 – 13:10 – Lokale 2 
Lektor Annette Micheelsen holder oplæg om kandidatuddannelsen Cultural Sociology på SDU i 
Esbjerg. Bemærk: Oplægget holdes på engelsk

12.10-12.30 – Auditoriet 
 En tidligere studerende fortæller om sine erfaringer som studerende på Sociologi og Kulturanalyse, 
herunder karrieremulighederne efter færdiggjort studie.

13.00-13.20 – Auditoriet 
 En studerende fortæller om arbejdet med semesterprojekter, med udgangspunkt i en præsentation 
af et færdigt semesterprojekt.

Kandidatuddannelsen Environmental and  
Ressource Management (ERM)
13:15 – 13:30 – Lokale 2  
Lektor Eva Roth og faglig vejleder Tobias Olsen holder oplæg om kandidatuddannelsen, og fortæller 
om indhold, opbygning og karrieremuligheder.



Bacheloruddannelser
Erhvervsøkonomi, HA - Energi management 
Erhvervsøkonomi, HA - Generel erhvervsøkonomi i Esbjerg 
Erhvervsøkonomi, HA - Sports- og eventmanagement i Esbjerg 
Sociologi og Kulturanalyse 

Kandidatuddannelser
Cand.merc. Marketing, Social Media and Digitalization 
Cand.merc. Sports and Event Management 
Cultural Sociology: Track A: Social Transformation Processes, Track B: Rural Sociology 
Folkesundhedsvidenskab 
Idræt og sundhed 
Miljø og ressource management

Efter-/videreuddannelse
HD 1. del 
HD 2. del - Organisation og ledelse 
HD 2. del - Regnskab og økonomistyring

Vejledning
Studieservice - mød en vejleder 
SDU RIO - hør om studiejobs, praktikforløb og projekter 
Studiebyen Esbjerg

Mød os på  
biblioteket
På biblioteket kan du møde nuværende studerende på 
vores uddannelser og få hjælp til dine spørgsmål.


