Opdateret september 2018

Efteruddannelse og
støtteordninger
- Til din virksomhed
Det skal være nemmere og mere overskueligt for virksomheder at finde efteruddannelse og kurser, der
matcher virksomhedernes kompetencebehov. I dette dokument kan du få overblik over nogle af de
efteruddannelses- og kursustilbud, der findes i ArbejdskraftAlliancen.
Beskrivelserne er en kort introduktion, hvor du hurtigt og let kan få overblik over mulighederne.
Ønsker du nærmere dialog eller hjælp?
Kontakt mig

ERHVERVSKONSULENT DENNIS THYSSEN
Jeg hjælper med at finde den rigtige løsning for din virksomhed.
Tlf. 55 88 52 48
E-mail: dlt@naestvederhverv.dk
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Indledning
Efteruddannelse og kurser er ikke kun til medarbejderens fordel. Det et til virksomhedens fordel. Det er
vigtigt, at ens medarbejdere har de rette kvalifikationer og nyeste viden. Nye kompetencer kan være med til
at konkurrencesikre- eller konkurrenceforbedre jeres virksomhed. Derudover giver efteruddannelse ikke blot
medarbejderne ny faglig viden og kompetencer, men også fornyet energi, motivation og gå-på-mod.

Flere virksomheder melder samtidig om rekrutteringsudfordringer. Det kan derfor være en god investering
for virksomheder, at rekruttere medarbejdere - i første omgang evt. uden de nødvendige faglige
kompetencer - for derefter at opkvalificere dem til at kunne håndtere arbejdet.

I dette dokument kan du læse om forskellige muligheder for efteruddannelse og hvordan du kan få hjælp til
at finde relevante støtteordninger.
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Efteruddannelse.dk
www.efteruddannelse.dk er en webportal med en samling af de fleste tilbud til virksomheder vedrørende
efteruddannelse. I portalen kan du søge efter efteruddannelsestilbud, der matcher virksomhedens behov.
Tilbudene varierer fra måned til måned og fra år til år.

Efteruddannelse.dk er en landsdækkende tilmeldings- og ansøgningsportal for erhvervsrettet voksen- og
efteruddannelse, herunder AMU-kurser. På portalen kan virksomheder og kursister finde kurser, foretage
tilmeldinger, ansøge digitalt om VEU-godtgørelse og befordringstilskud samt få overblik over
kursusaktiviteter og status for ansøgninger.

Hvilke kurser omfatter portalen?
Portalen omfatter kurser udbudt af tekniske skoler, handelsskoler, AMU-centre, SOSU-skoler, landbrugsskoler
og en række private udbydere.

Søg efter efteruddannelsestilbud her: www.efteruddannelse.dk.

3

Center for Arbejdsmarked (Næstved jobcenter)
Rådmandshaven 20, 4700 Næstved
Center for Arbejdsmarked har to hovedformål: At hjælpe borgerne med at finde et varigt job, der matcher
deres kompetencer og situation. Og forsyne virksomhederne med den arbejdskraft, de har brug for.
Herunder:
•

At borgerne via indsatser og services bliver attraktive at ansætte for virksomheden.

•

At understøtte virksomhedernes rekruttering, fastholdelse og opkvalificering af medarbejderne.

•

At modvirke ubalancer på arbejdsmarkedet.

Jobrotation:
For at understøtte, at virksomheder opkvalificerer og efteruddanner deres medarbejdere, kan der med støtte
fra det offentlige ansættes jobrotations-vikarer til at varetage medarbejdernes arbejdsopgaver, mens de er
på uddannelse. En jobrotations-vikar er en ledig, der på denne måde får mulighed for at komme ud på en
arbejdsplads.
I praksis betyder ordningen, at en virksomhed kan sende en medarbejder i videreuddannelse eller
opkvalificering i en kortere eller længere periode, mens medarbejderends opgaver varetages af vikaren.
Virksomheden udbetaler sædvanlig løn til den ansatte i hele uddannelsesperioden samt evt. kursusudgifter
eller deltagerbetaling. Vikaren skal modtage overenskomstmæssig løn for de timer, som vedkommende er
ansat i, og virksomheden modtager jobrotations-godtgørelse afregnet på timebasis for det antal timer, som
jobrotations-vikaren arbejder i virksomheden. Vikaren skal have været ledig i mindst 6 måneder og være
godkendt af jobcenteret (Center for Arbejdsmarked). Jobcenteret hjælper desuden også med at finde og
opkvalificere vikaren, hvis der skønnes at være et behov for det.
Jobroationsgodtgørelse: Godtgørelse pr. time i jobrotationsgodtgørelse = kr. 184,98 (2017-takst).
Virksomheden kan ikke samtidig modtage VEU-godtgørelse (kompensation for tab af løn, når man deltager i
erhvervsrettet uddannelse for voksne) – eller SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte).

Opkvalificering af ledige:
Denne ordning giver mulighed for tilskud til opkvalificering efter ansættelse. Ordningen indebærer, at
jobcentret kan give tilskud til arbejdsgivere til opkvalificering i forbindelse med ansættelse på ordinære vilkår,
hvilket vil sige uden løntilskud.
Der kan afholdes udgifter til alle former for opkvalificering, herunder vejledningsforløb. Det er en betingelse,
at opkvalificeringen ligger ud over, hvad virksomheden forudsættes at give fx i form af oplæring i
arbejdsfunktioner eller arbejdsredskaber, der er særlige for den enkelte virksomhed.
Det er en forudsætning, at uddannelsen ligger i forbindelse med ansættelsen. Tilskuddet til virksomheden
bevilliges altid ud fra en konkret vurdering fra jobcentret.
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Center for Arbejdsmarked kan hjælpe jer med at:
- Vejlede om opkvalificeringstilbud
- Finde mulige kandidater – det rigtige match.

Den direkte vej til Jobcenter Erhverv:
vkc@naestved.dk
Tlf. 20 16 65 74

- Sikre og godkende kompetenceudviklingstilbud.
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Funding2Learn
Strandvejen 17A, 4600 Køge
Funding2Learn er en virksomhed, der har stor erfaring med at finde rundt i junglen af støtteordninger til
kompetenceudvikling og har mange års erfaring med at samarbejde med virksomheder om opkvalificering
og uddannelse.
Funding2Learn hjælper virksomheder med at gøre brug af de arbejdsmarkedsbaserede støtteordninger,
som bygger bro mellem virksomhed og uddannelse.
Funding2Learn har styr på uddannelseshåndværket, kender uddannelsesudbydere både indefra og udefra
og kan levere nøglefærdige løsninger.

Hvordan er konceptet?
Funding2Learn tilbyder en fleksibel rådgivning, der harmonerer med de behov, virksomheden har.
Første trin er et møde, hvor Funding2Learn får de nødvendige oplysninger og efterfølgende giver et gratis
servicetjek på, om virksomheden går glip af støttekroner.
For at få det optimale udbytte af støtteordningerne, er det nødvendigt med en gennemarbejdet plan for
vækst og udvikling.

Funding2Learn rådgiver om mulighederne for at få del i støtteordningerne, håndholder processen og
udarbejder en strategi- og handlingsplan for udvikling af medarbejdere efter nærmere aftale om pris &
vilkår.
Ydelsen indeholder:
•

En oversigt over alle ansattes kompetencer

•

Oplysning om relevant uddannelse til den enkelte medarbejder

•

Udviklingsplaner, der matcher behov og logistik

•

Opfølgning – rette spor/behov justeringer?

Kontakt
Funding2Learn v/Jette Mølholm +45 51 28 71 97, jette@funding2learn.dk, www.funding2learn.dk
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Uddannelsesinstitutioner m.fl.
Overvejer din virksomhed at kompetenceudvikle en – eller flere medarbejdere, så er det en god idé at rette
fokus mod uddannelsesinstitutionerne, som har en række tilbud i den sammenhæng.

I dette dokument samler vi uddannelsesinstitutionerne i ArbejdskraftAlliancens og beskriver deres tilbud i
forhold til kurser og efteruddannelse. Hvad der konkret tilbydes af forløb varigere fra måned til måned og
fra år til år. Derfor henviser vi til de enkelte uddannelsesinstitutioners hjemmesider eller
www.efteruddannelse.dk
Læs herunder om de forskellige uddannelsesinstitutioner og deres tilbud til virksomheder i regi af kurser og
efteruddannelsestilbud. Uddannelsesinstitutionerne bliver listet i alfabetisk rækkefølge.
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Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Hovedadressen: Anker Engelunds Vej 1, 2800 Kgs. Lyngby
DTU er et selvejende universitet med uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation.
DTUs uddannelsesudbud dækker de fleste ingeniørfaglige discipliner på bachelor-, kandidat- og ph.d.niveau. DTU giver dig mulighed for at udvikle medarbejdernes faglige kompetencer, mens de samtidig er
aktive på arbejdsmarkedet. Typisk vil deres egne relevante erhvervserfaringer blive integreret i
uddannelsesforløbet.

Vælg selv: På DTU har du bl.a. mulighed for at tage en diplomuddannelse eller en deltidsmasteruddannelse.
Alle deltidsuddannelserne er kompetencegivende og statsligt akkrediterede uddannelser.

Oversigt over DTUs tilbud:
Diplomuddannelser: Diplomuddannelserne er kompetencegivende uddannelser på bachelorniveau
målrettet voksne. Uddannelsen kan enten tages på fuld tid, eller på deltid, så medarbejden kan arbejde
samtidig.

Masteruddannelser: Masteruddannelserne er kompetencegivende uddannelser på kandidatniveau og er
kendetegnet ved, at de kobler teori og praksis. Uddannelserne er tilrettelagt, så medarbejderen kan deltage
sideløbende med deres erhvervsarbejde.

Tompladsordningen: På tompladsordningen kan medarbejderne følge undervisningen sammen med
studerende på DTU i dagtimerne. Der findes kurser, som strækker sig over 13 uger med undervisning 1-2
gange om ugen eller korte mere kompakte forløb med undervisning 5 dage om ugen i 3 uger.

Kurser: DTUs institutter udbyder korte, erhvervsrettede kursusforløb inden for en række fagområder. Det
er intensive kurser på en eller to dages varighed, der typisk giver indsigt i de nyeste teknologier og metoder
med direkte henblik på anvendelse i erhvervslivet.
Typiske emner:
- Bioteknologi, biokemi og biomedicin
- Byggeri & planlægning
- Energi
- Elektroteknologi

- Fødevarer & landbrug
- Informatik og matematik
- Ledelse & organisation
- Fysik & kemi

- Mekanik & maskinkonstruktion
- Forurening & miljøteknologi
- Trafik & logistik
- Velfærdsteknologi

Søg efter DTUs kurser her: http://efteruddannelse.kurser.dtu.dk/new_search.php

8

Læs mere om efter- og videreuddannelsesforløbene her: http://www.dtu.dk/Uddannelse/Efteruddannelse
Skræddersyede kurser: Har du behov for et kursus, der ikke findes i kursuskataloget? Din virksomhed kan
vælge at få tilrettelagt et kursus, der er specielt designet til jeres behov og ønsker. I samarbejde med DTUs
institutter tilrettelægger DTU Efteruddannelse forskellige kurser, som er målrettet den enkelte
virksomhed/medarbejder.

Kontakt DTU Efteruddannelse:
Telefon: 3588 5100
E-mail: efteruddannelse@dtu.dk
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Zealand - Sjællands Erhvervsakademi (Zealand)
Femøvej 3, 4700 Næstved

Zealand - Sjællands Erhvervsakademi uddanner til job i erhvervslivet. Zealand formidler viden på højt
teoretisk niveau og forankrer læringen i konkrete, praktiske og virksomhedsnære problemstillinger.

Efter- og videreuddannelser:
Zealands efter- og videreuddannelsesforløb er fleksible, så virksomhedens medarbejdere kan bygge på med
ny viden eller nye fag, der udvikler både dem og virksomheden. Uddannelserne er tilrettelagt sådan, at
medarbejderen kan forene karriere, familieliv og kompetenceudvikling. Zealand tilbyder flere niveauer af
uddannelser.

Kurser:
EASJ udvikler, tilpasser og kombinerer tilbud direkte målrettet virksomhedens behov. De aktuelle kurser og
uddannelser finder du på https://www.zealand.dk/efteruddannelse-og-videreuddannelse/. Der er fx tilbud
inden for følgende fagligheder, og der kommer løbende flere til:
LEDELSE OG MERKANTILT
• Ledelse
• Kommunikation
• Finansiel rådgivning
• Økonomi
• Markedsføring

IT, IVÆRKSÆTTERI OG INNOVATION
• Informationsteknologi
• Innovation
• Iværksætteri

INSTALLATION
• El-installation
• VVS-installation

PROCES, BIO OG FØDEVARER
• Hygiejne og rengøringsteknik
• Bioteknologi, procesteknologi og kemi
• Ernæring
• Proces, laboratorie og fødevareteknologi

Kontakt:
Studievejleder Pia Jensen
Tlf. 50 76 26 52
E-mail: aun@zealand.dk
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EUC Sjælland (EUCSJ)
Jagtvej 2 og Malervænget 4 i 4700 Næstved
EUC SJÆLLAND er et erhvervsuddannelsescenter, som uddanner unge mennesker fra de afslutter
folkeskolen til de træder ud på arbejdsmarkedet og sørger for videre- og efteruddannelse af voksne.
AMU-kurser
AMU er korte, kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelser.
Kurserne er målrettet ufaglærte og faglærte voksne inden for både den private og offentlige sektor - og rettet mod
såvel virksomheder som enkeltpersoner. Kurserne er offentligt finansierede med mulighed for løntabsgodtgørelse.

AMU-kurser kan betragtes som byggeklodser, der kan sættes sammen på forskellige måder. EUC Sjælland
tilbyder AMU-kurser inden for mange forskellige jobområder. Der veksles mellem teori og praksis med en
del værksstedsundervisning. Fra 1. januar 2018 får virksomheder 100% løntabsgodgørelse.
Se et udpluk af AMU-kurserne herunder og læs mere her: http://www.eucsj.dk/amu
Bygge og anlæg
Transport og logistik
Frisør
- Stillads
- Bus, hænger D/E mv.
- Frisørkurser
- Rørlægger, kloarkmester mv.
- Lastbil, hænger C/E mv.
- Beton, armering og forskalling
- EU kvalifikation, bus
Tandklinik
- Certifikater, bygge og anlæg
- EU kvalifikation, BAB
- Tandklinikkurser
- Energirigtig kørsel
Svejsning
- Personfordring med taxi
Realkompetencevurdering
- Arbejdsmiljø og sikkerhed
- Køreteknik
- Kompetencevurdering RV & IKV
- MIG/MAG svejsning
- Gaffeltruck og lager
- TIG svejsning
- Kran
Almene kurser
- GAS svejsning
- ADR farligt gods
- Kurser for tosprogede
- Lysebue svejsning
- Vejen som arbejdsplads
- Praktikvejledning
- Varmt arbejde
- IT
Service og rengøring
- Dansk og matematik
VVS
- Rengøring
- Energiteknik
- Fødevarehygiejne
- A-certifikat – gas under 135 kW
- Installationsteknik – vand
- Blikkenslager og pladearbejde
- Kvalitet og dokumentation
EUC Sjælland hjælper med at:
•
•
•

tilrettelægge kurser til efter- og videreuddannelse, f.eks. AMU-kurser
skræddersy kurser målrettet virksomhedens konkrete behov
besvare spørgsmål omkring tilskudsmuligheder og løntabsgodtgørelse

KONTAKT: Lars Christensen, virksomhedskonsulent, lach@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 43
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Konsulenthuset Hartmanns
Brogade 9, 4700 Næstved
Hartmanns har siden 1996 specialiseret sig i flere kompetencer. Forretningen spænder fra rekruttering,
vikar, over fastholdelse til New placement og exit-strategier. Hartmanns har valgt at indrette deres
organisation på den måde, fordi det giver perspektiv i den strategiske måde at sammensætte sin
bemanding på. Hartmanns har 140 medarbejdere i Norden fordelt på lokale kontorer, herunder Næstved,
hvorfra de løser alle typer af opgaver.

Der skal ikke gro mos på viden. Hartmanns har udarbejdet virksomhedsnære kurser og uddannelser inden
for rekruttering, HR og den styrkebaserede tilgang til dialoger mellem mennesker. Derudover tilbyder
Hartmanns lederudvikling, for har du valgt at være leder, har du også valgt at være i udvikling. Da behov
kan være differentierede, kan Hartmanns også skræddersy kurser til individer og teams.
Du er altid velkommen til at kontakte Hartmanns for at høre, hvordan de kan være med til at opkvalificere
dine medarbejdere.

Kontakt
Brogade 4700 Næstved
+45 7020 0383
info@hartmanns.dk
www.hartmanns.dk
Kontakt Ulla Møller, Sales Relations Manager på ulla.moeller@hartmanns.dk eller 4121 1419
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IT Universitetet (ITU)
Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S
IT-Universitetet er etableret i 1999, og er Danmarks yngste universitet. Universitetet har som mission at
levere internationalt førende undervisning og forskning, som gør Danmark usædvanligt dygtig til at skabe
værdi med IT.
IT-Universitetets uddannelser og forskning bygger på en tværfaglig forståelse af IT, der både tilgodeser de
tekniske, brugerorienterede og forretningsmæssige aspekter af IT.

Efteruddannelse
Efteruddannelse på IT-Universitetet er kendetegnet ved at kombinere teori og praksis på et højt fagligt
niveau inden for emner som IT-ledelse, digitalt design og softwareudvikling.
Det er uddannelse, der bygger videre på deltagernes egne erfaringer. Samtidig er det en mulighed for at
specialisere sig inden for nye områder af IT.
IT-Universitetet udbyder tre typer efteruddannelse fra korte intensive kurser over længere
uddannelsesforløb til en to-årig masteruddannelse inden for ledelse:
-

Korte kurser under ITU Professional Courses

-

Længerevarende kurser under udbud af enkeltfagskurser

-

To-årig masteruddannelse inden for ledelse af IT

Læs mere på www.itu.dk/efteruddannelser

Kontakt
Kontakt IT-Universitetet, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der
passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold
og regler på området.
Tlf.: 72 18 50 50
E-mail: efteruddannelse@itu.dk
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Professionshøjskolen Absalon
Næstved Adresse: Parkvej 190, 4700 Næstved
Professionshøjskolen Absalon er til stede i hele Region Sjælland - fra Gedser til Odden. På Campus Næstved
udbyder skolen bl.a. uddannelse til bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske og
administrationsbachelor. Yderligere tilbyder Professionshøjskolen Absalon uddannelser i leisure
management, ernæring og sundhed, pædagogik samt en ingeniøruddannelse, en socialrådgiveruddannelse
og en læreruddannelse. Professionshøjskolen Absalon tilbyder professionsbacheloruddannelser, efter- og
videreuddannelse, kurser og praksisnær forskning lokalt og regionalt.

Efteruddannelse og kurser
Professionshøjskolen Absalon tilbyder en bred vifte af efter- og videreuddannelsesmuligheder på både
generalist-, specialist- og ledelsesniveau. Absalon kan bidrage med alt fra et kort inspirationsoplæg over
særligt tilrettelagte kursus og uddannelsesforløb, akademi- og diplomuddannelser til længerevarende
kompetenceudviklingsforløb og aktionsforskning. Virksomheder kan få specialdesignet både fagligt
specialiserede kompetenceudviklingsforløb og ledelsesudviklingsprogrammer. Professionshøjskolen
Absalon designer forløb på både akademi- og diplomniveau målrettet virksomhedens konkrete behov.
Professionshøjskolen Absalon uddannelsesforløb er baseret på praksisnær forskning.

LEDELSE, FORVALTNING
og MERKANTIL
Praksisnære og
internationalt anerkendte
udviklingsforløb indenfor
det ledelsesfaglige og
merkantile område

PÆDAGOGIK og LÆRING

DIPLOM i LEDELSE

DIPLOM i PÆDAGOGIK

Med diplom i ledelse
skaber du fundament for
dit lederskab og styrker din
lederrolle med
ledelsesteori og inspiration
fra nye metoder.

Med en pædagogisk
diplomuddannelse kan du
udforske og fordybe dig i
dine fagområder. Du får
kompetencer til at skabe
udvikling og forandring.

Fokus på
kompetenceudvikling af
lærere, pædagoger og
andre pædagogiske
medarbejdere i Region
Sjælland

SOCIAL, VEJLEDNING og
BESKÆFTIGELSE
Fokus på
kompetenceudvikling af
vejledere, socialrådgivere,
socialformidlere,
virksomhedskonsulenter,
jobkonsulenter m.v.

SUNDHED og ERNÆRING

DEN SOCIALE
DIPLOMUDDANNELSE

SUNDHEDSFAGLIGE
DIPLOMUDDANNELSE

Få nye redskaber til at
udvikle og udføre praktisk
socialt arbejde på et
videnskabeligt grundlag.

Få kompetencer til at
varetage specialiserede
funktioner og til at indgå
i udviklingsopgaver af høj
kompleksitet på det
sundhedsfaglige område.

Fokus på
kompetenceudvikling af
diætister, sygeplejersker,
jordmødre, radiografer,
ergoterapeuter,
fysioterapeuter,
bioanalytikere m.v.
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DIPLOM i OFFENTLIG
FORVALTNING OG
ADMINISTRATION
Målet er en fleksibel
videreuddannelse for
administrative
medarbejdere i den
offentlige sektor.

DIPLOM i LEDELSE, KUNST
og KULTUR
Lederuddannelse i
samarbejde med den
Danske Scenekunstskole i
Odsherred.

AKADEMIUDDANNELSE
I OFFENTLIG
FORVALTNING og
ADMINISTRATION
For dig der vil dygtiggøre
dig i arbejdet med offentlig
administration,
samarbejde og
problemløsning.

DEN MERKANTILE
DIPLOMUDDANNELSE
For dig der arbejder med
virksomhedsdrift og –
udvikling.

FLEKSIBELT DIPLOM på
SPECIALOMRÅDET
For dig som arbejder
direkte eller indirekte med
unge og voksne i fysiske,
psykiske og sociale
vanskeligheder og borgere
med nedsat funktionsevne.

FLEKSIBELT DIPLOM i
UDSATTE BØRN, UNGE og
VOKSNE

DIPLOM i UDDANNELSES-,
ERHVERVS- og
KARRIEREVEJLEDNING
For dig der skal vejlede
personer om uddannelse
og om valg af erhverv ud
fra deres egne
forudsætninger og
egenskaber.

DIPLOM i ERNÆRING
Få kompetencer til
selvstændigt at indgå i
tværfagligt samarbejde i
både offentlige og
private virksomheder
med ernæring og
sundhed som fokus.

DIPLOM i BESKÆFTIGELSE

DIPLOM i PSYKIATRI

For dig, der arbejder med
udsatte børn, unge og
voksne, der er på bosteder,
opholdssteder eller
døgninstitutioner.

For dig, der arbejder inden
for beskæftigelsesindsatsen eller ønsker at
arbejde indenfor området
i offentlige som private
virksomheder og
institutioner.

Få kompetencer til at
varetage specialiserede
funktioner og til at indgå
i udviklingsopgaver af høj
kompleksitet på det
psykiatriske område.

DIPLOM i
ERHVERVSPÆDAGOGIK

AKADEMIUDDANNELSE i
SOCIALT ARBEJDE

Bliv klædt på med den
nyeste viden om hvordan
du arbejder med alle
facetter inden for undervisning og læring på det
erhvervspædagogiske
område.

Få kompetencer til at
varetage lettere
sagsbehandling og løse
andre administrative
opgaver i den sociale
indsats.

DIPLOM i FORMIDLING af
KUNST og KULTUR for
BØRN og UNGE

AKADEMIUDDANNELSE i
BESKÆFTIGELSE

Opnå kompetencer til at
skabe og formidle
kunstneriske og kulturelle
oplevelser for børn og
unge.

Læs mere..
www.phabsalon.dk

Opnå kompetencer til at
varetage generelle og
specialiserede funktioner
inden for
beskæftigelsesområdet.

Kontakt:
Projektleder, Michael Christiansen
E-mail: chri@pha.dk
Telefon: 72 48 15 82
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Roskilde Universitet (RUC)
Universitetsvej 1, 4000 Roskilde

RUC udbyder bachelor-, kandidat- og masteruddannelser. Masteruddannelserne kan tages sideløbende
med fuldtidsbeskæftigelse i virksomheden. På RUC er der ca. 9.000 studerende, og de bruger halvdelen af
deres studietid på at lave projekter. Mange af disse projekter bliver lavet i tæt samspil med private
virksomheder. Det kan give ideer og perspektiver for jeres virksomhed at samarbejde med RUC – både ift.
produkt, marked og bundlinje.
Efteruddannelsestilbud til virksomheder:
Master og diplom
Master i oplevelsesledelse
Master i
Organisationspsykologi
Master i Professionel
Kommunikation
Master i Projektledelse og
Procesforbedring
Master i Socialt
Entreprenørskab
Master i Uddannelse og
Læring
Master i IKT og Læring
Master i Sundhedsfremme
Turistføreruddannelsen med
diplom

Beskrivelse
Master i oplevelsesledelse MOL er en videregående uddannelse målrettet
organisationer og virksomheder, som arbejder med oplevelser og ledelse.
Bliv bedre til at forstå de psykologiske processer, der foregår i og mellem ledere og
medarbejdere og i og mellem medarbejdere i det det hele taget?
Kom på forkant med den nyeste viden og lær at planlægge, producere, udøve og
evaluere kommunikation.
MPF er henvendt til alle, der arbejder projektorienteret eller gerne vil arbejde
mere projektorienteret i deres daglige arbejde som projektleder eller
projektdeltager.
Henvender sig til personer som er involverede i strategiske og planlæggende,
lærings- og udviklingsaktiviteter i organisationer i det civile samfund.
Master i Uddannelse og Læring kvalificerer til at udvikle, analysere og evaluere
uddannelse, kompetenceudvikling og organisationsforandring med læreprocesser
som omdrejningspunkt.
Masteruddannelsen i IKT og Læring er en virtuel 2-årig deltidsuddannelse for
personer, der arbejder med integration af informations- og
kommunikationsteknologi (IKT) i læreprocesser.
Via uddannelsen udvikler du dine kompetencer i at kunne planlægge, gennemføre,
analysere og evaluere sundhedsfremmetiltag
Turistføreruddannelsen henvender sig til dig, der ønsker at arbejde professionelt
med kulturmøder i turismen og interkulturel kommunikation.

Kurser:
Orienter dig om de forskellige RUC-kurser her: https://kursus.ruc.dk/
RUC tilbyder en bredt vifte af kurser – niveauet strækker sig fra bachelor, kandidat, master til Ph.d. niveau.

Kontakt:
Araceli Bjarklev
E-mail: araceli@ruc.dk,
Tlf. 46 74 20 04
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Syddansk Universitet (SDU)
Hovedadresse: Campusvej 55, 5230 Odense M
SDU har mere end 32.000 studerende fordelt på hovedcampus i Odense samt de regionale campusser i
Slagelse, Kolding, Esbjerg og Sønderborg. SDU udbyder mere end 200 uddannelser, herunder bachelor- og
kandidatuddannelser samt en række efteruddannelser og kortere kurser.
Typiske temaer:
• Kommunikation, web og marketing
• Ledelse, strategi og organisation
• Teknologi, kemi og biologi
• Undervisning og pædagogik
• Jura, økonomi og samfund
• Sprog og kultur
• Sundhed, medicin og pleje
• Biblioteksvidenskab
Typer af efteruddannelse:
Masteruddannelser

Kurser

HD og
diplomuddannelser

Uddannelse på deltid

Enkeltfag

En masteruddannelse giver dig kompetencer på kandidatniveau og er målrettet
dig, der har en mellemlang eller videregående uddannelse samt minimum to års
relevant erhvervs- eller ledelseserfaring.
SDU udbyder flere masteruddannelser, bl.a.
• Master i international virksomhedskommunikation
• Master i offentlig ledelse
• Master i projekt- og innovationsledelse
Læs mere: www.sdu.dk/master
På de kortere kurser bliver du opdateret med den nyeste viden inden for fx
persondataret, forretningsudvikling eller projektledelse.
Læs mere: www.sdu.dk/kurser
På en diplomuddannelse får du en grundig indføring i faglige områder, fx
erhvervsøkonomi eller stærkstrøm. Diplomuddannelserne henvender sig til
erhvervsaktive personer med en kortere eller mellemlang videregående
uddannelse samt to års relevant erhvervserfaring.
Læse mere: www.sdu.dk/diplom
Uddannelse på deltid giver kompetence på bachelorniveau og har forskellig
varighed fra et halvt år til fem år. Man kan søge ind med en studentereksamen
eller professionsbachelor.
Læs mere: www.sdu.dk/deltid
Enkeltfag dækker over kortere uddannelsesforløb som fx enkeltmoduler, kurser
og valgfrie moduler, der udbydes på master-, diplom-, kandidat eller
bachelorniveau. Enkeltfagenes varighed er forskellig og nogle er tilrettelagt over
få dage, mens andre strækker sig over et halvt år.
Læs mere: www.SDU.dk/enkeltfag
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Uddannelsesstart: August eller september. På en lang række af uddannelserne er der også mulighed for at
søge ind på enkeltfag med studiestart i februar.

Læs mere: https://www.sdu.dk/da/efter_videreuddannelse

Kontakt:
SDU RIO
Email: sdu-rio@sdu.dk
Telefon: 65 50 20 22
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ZBC
Handelsskolevej 3, 4700 Næstved

ZBC fusionerede i 2017 med Selandia og SOSU Sjælland. ZBC er Danmarks næststørste erhvervsskole med
afdelinger i otte byer; Næstved, Roskilde, Ringsted, Køge, Holbæk, Slagelse, Haslev og Vordingborg.

Voksen- og efteruddannelse:
ZBC tilbyder en bred vifte af kurser og efteruddannelsesmuligheder målrettet såvel virksomheder som
enkeltpersoner. Grundet et bredt udbud, har de mulighed for at sammenstykke netop det
uddannelsesforløb, som din virksomhed efterspørger. ZBC har også mulighed for at opkvalificere dine
medarbejdere via et særligt tilrettelagt forløb, med udgangspunkt i den enkelte medarbejders tidligere
uddannelse og beskæftigelse.
I ZBC Digitale Læringscenter tilbyder de en fleksibel læringstilgang, hvor man både via fjernundervisning
eller fysisk tilstedeværelse i et af deres centre, har mulighed for at tage kurser og uddannelse. ZBC Digitale
Læringscenter er i Næstved, Slagelse, Roskilde og Vordingborg.

AMU kurser: Her kan du få et overblik over forskellige kursuskategorier:
- Ledelse
- IT & økonomi
- Kompetencevurdering
- Detail
- Kommunikation

- Lean
- Slagter
- Køkken og kantine
- Hygiejne- og fødevaresikkerhed

- Vagt og sikkerhed
- Service og rengøring
- Urmager
- Vaskeri uddannelser

Diplomuddannelse i ledelse: Diplomuddannelsen i ledelse er målrettet medarbejdere, der allerede er
ledere i den offentlige eller private sektor eller er på vej til et lederjob. Diplomuddannelsen giver
medarbejderen papir på lederkompetencerne. Indhold i diplomuddannelsen:
-

Forandringsledelse

-

Projektledelse

-

Økonomisk ledelse

-

Ledelse og filosofi

-

Ledelse af samskabelsesprocesser

Bliv inspireret på www.zbc.dk/for-virksomheder/

Kontakt:
Chefkonsulent Lars Hovgaard Jensen – e-mail: LHJE@zbc.dk og Tlf. 25 19 28 29
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Almen undervisning – sprog, matematik, dansk m.m.
En stor del af den danske befolkning har ikke tilstrækkelige kompetencer inden for sprog, matematik og IT,
hvilket kan være en hæmsko for både den enkelte person og for virksomheden.

Det kan betale sig at sætte fokus på almen kvalificerende kompetenceudvikling i virksomheden. Mange
medarbejdere kan have gavn af fx dansk, matematik eller engelsk undervisning. I sidste ende kan det
betyde nye muligheder og større tilfredshed hos medarbejderen – også til fordel for virksomheden.

Hvem
Alle kan have bruge for et kompetenceløft – både ledere, faglærte eller ufaglærte, danske såvel som
udenlandske medarbejdere.
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