Erhvervskandidat
HVAD ER EN ERHVERVSKANDIDAT?
En erhvervskandidat er en mulighed for at tage visse af vores uddannelser,
sideløbende med at du arbejder.
Du opnår den samme kandidatgrad, den samme titel og det samme diplom,
som hvis du havde læst på fuldtid. Du kommer til at have præcis de samme
fag og deltage i de samme eksaminer.
Forskellen er, at du har 4 år til at blive færdig med dit studie i stedet for de
normale 2 år. På den måde er det muligt at arbejde og studere samtidig. I
praksis betyder det, at du kun skal tage 15 ECTS (typisk 2 fag) per semester i
stedet for de almindelige 30 ECTS.

TING DU BØR OVERVEJE
> Det er ikke en genvej. Du skal opfylde de samme adgangskrav, og du er i

konkurrence med alle de andre, der søger ind på uddannelsen. Vi har ikke
nogen kvotienter for hvor mange vi optager på erhvervskandidaten – vi går
alene efter de bedst kvalificerede, og så ser vi bagefter på, hvor mange af
dem der er erhvervskandidater. Så det er hverken nemmere eller sværere at
komme ind.
> Det kræver fleksibilitet – både fra dig, din arbejdsgiver og dine omgi-

velser. Der er fx ikke særlige undervisningshold for erhvervskandidaterne.
Det betyder, at du skal have aftalt med din arbejdsgiver, at du kan tage til
undervisning i løbet af dagen. Selvom vi prøver at planlægge undervisningen, så det giver mest mening, og er nogenlunde fast, kan der af og til være
udsving.
> Det er krævende. Det er ikke nemt at jonglere et fuldtidsarbejde og et

deltidsstudie, og det kommer til at betyde forberedelse om aftenen og i
weekenden. Der kan også være aktiviteter, du bliver nødt til at sige nej til,
fordi du ikke har tid til at være med.
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OPTAGELSE OG SÆRLIGE KRAV
> Du skal leve op til de samme adgangskrav som alle andre
> Du skal dokumentere at du har min. 25 timers relevant arbejde per uge.

Dette gør du ved at uploade en ansættelsesaftale senest 1. august.
> Du skal ikke sætte erhvervskandidaten og fuldtidsudgaven af det samme

studie på som separate prioriteter, når du søger optagelse. Det er den samme uddannelse. Hvis du ikke kommer ind på erhvervskandidaten, kommer
du heller ikke ind på fuldtidsversionen.
> Du vil jævnligt skulle dokumentere din fortsatte ansættelse under studiet
> Såfremt dine ansættelsesforhold ændrer sig undervejs vil du blive over-

flyttet til fuldtidsversionen
> Du har ikke ret til SU

STUDIER MED ERHVERVSKANDIDATER

På dansk:
> Cand.merc. Aud - Revisorkandidat
> Cand.merc. erhvervsøkonomi – Finansiering og Regnskab
> Cand.merc. erhvervsøkonomi – Økonomisk Markedsføring

På engelsk:
> MSc in Business Administration and Ebusiness
> MSc in Economics and Business Administration

– Supply Chain Management

2

