A K A D E M I FA G
VIA FLEKSIBEL LÆRING /
ONLINEUNDERVISNING

Ta g e n a k a d e m i u d d a n n e l s e o g f å e n a n e r kendt uddannelse. Modulerne kan tages
på deltid sideløbende med dit arbejde.
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Akademi

AKADEMIFAG VIA FLEKSIBEL LÆRING /
ONLINEUNDERVISNING
AKADEMIFAG ER FOR DIG, DER GERNE VIL VIDERE MED EN
FLEKSIBEL EFTERUDDANNELSE.
Er du i gang med job og karriere eller er du
ledig, og vil gerne videre med en fleksibel
videreuddannelse? Så vil en akademiuddannelse være et godt valg. En akademiuddannelse består af fag svarende til 60 ECTS
point. UCN act2learn udbyder i samarbejde
med Aalborg Handelsskole en række fag
inden for det merkantile område - særligt
inden for Økonomi- og ressourcestyring som et led i din uddannelse.
OM AKADEMIUDDANNELSE
Akademiuddannelser udbydes som Åben
Uddannelse. Fagene er derfor ofte tilrettelagt som en deltidsuddannelse, men kan
også tilrettelægges på fuld tid eller som
fjernundervisning. Akademiuddannelsen
er modulopbygget, og en hel uddannelse
svarer til 1 års studietid på fuld tid (60
ECTS point). Betegnelsen merkonom kan
inden for det merkantile område benyttes,
når fag svarende til 40 ECTS point er gennemført.
ADGANGSBETINGELSER
Relevant erhvervsuddannelse, gymnasial
uddannelse eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt som minimum 2 års relevant erhvervserfaring.
DELTAG SOM LEDIG
Via 6 ugers jobrettet uddannelse kan du
deltage i faget ‘Erhvervsøkonomi’. Via den
regionale uddannelsespulje (for Nordjylland) kan du deltage i fagene ‘Indledende
erhvervsøkonomi’ og ‘Regneark til økonomistyring.

AKADEMIFAG

Tilrettelæggelsen af undervisningen opfylder kravene om fremmødeprocent og
nettoundervisningstid.
FREMMØDE
Fagene ‘Erhvervsøkonomi’ og ‘Regneark til
økonomistyring’ kan gennemføres uden
fremmøde. Fremmøde anbefales dog, så
vidt det er muligt. Fremmøde til eksamen
er dog en betingelse.
Deltager du i uddannelsen som ledig er
det et krav, at du deltager i fremmødet.

INDLEDENDE ERHVERVSØKONOMI
ERHVERVSØKONOMI
REGNEARK TIL ØKONOMISTYRING

FÅ MERE AT VIDE OM FORDELENE
VED AKADEMIFAG!

KONTAKT OS PÅ
TLF. 9936 4740

DELTAGERBETALING OG ØKONOMI
Deltagerbetalingen er 3.000 kr. for faget
‘Indledende erhvervsøkonomi’ og 6.000
kr. for hver af de øvrige fag. Prisen er inkl.
bøger.
Som ledig vil du typisk kunne få betalt
kurserne via din A-kasse eller Jobcentret.
Er du beskæftiget kan du søge om økonomisk støtte fra Omstillingsfonden - dette
gælder dog ikke for faget ‘Indledende erhvervsøkonomi’.
YDERLIGERE OPLYSNING OG TILMELDING
Tilmeld dig online på www.ahkurser.dk.
Vejledning og spørgsmål: Ring på tlf. 2710
0176 til uddannelseskonsulent Per Holm
Christensen eller e-mail pech@ah.dk.
Undervisningen gennemføres i samarbejde med UCN act2learn og finder sted
hos Center for Karriere & Uddannelse, Aalborg Handelsskole, Langagervej 16, 9220
Aalborg Øst.

AKADEMIFAG I PERIODEN: 1. HALVÅR 2019
FAG

PERIODE

FREMMØDEAFTENER

ONLINEUNDERVISNING

PRIS

INDLEDENDE ERHVERVSØKONOMI

8/1 - 12/2

8/1, 15/1, 22/1, 29/1, 5/2 OG 12/2

KUN OPGAVELØSNING OG
TILBAGEMELDING PÅ OPGAVER

3.000 kr.

ERHVERVSØKONOMI

26/2 – 3/6

26/2, 19/3, 2/4, 23/4, 14/5 OG 28/5

HELE PERIODEN FREM
TIL EKSAMEN

6.000 kr.

REGNEARK TIL ØKONOMISTYRING

28/2 – 4/6

28/2, 14/3, 28/3, 11/4, 9/5 OG 23/5

HELE PERIODEN FREM
TIL EKSAMEN

6.000 kr.
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AKADEMIFAG I 1. HALVÅR 2019
INDLEDENDE ERHVERVSØKONOMI
Faget har til formål at give en grundlæggende indsigt i regnskab og økonomi samt i
regnskabets registreringsmetoder og informationsværdi.
Faget giver de fornødne forkundskaber for
at gennemføre faget ”erhvervsøkonomi” i
akademiuddannelserne og dermed for at
påbegynde fagmodulrækken i retningen
”økonomi og ressourcestyring”.
Faget behandler følgende emneområder:
• Virksomhedens retlige stilling, interessegrupper og værdiskabelse
• Introduktion til regnskabslovgivningen
• Årsregnskabet og registreringssystemet/
bogholderiet
• Periodeafgrænsning og vurdering af enkeltposter i regnskabet
• Årsafslutning og regnskabsopstilling
• Regnskabets informationsværdi og anvendelse
Faget giver endvidere en grundlæggende øvelse i at anvende regneark i
økonomifagene.
Eksamen: ingen
ERHVERVSØKONOMI
Faget giver en teoretisk og praktisk helhedsforståelse af centrale problemer og
beslutninger inden for erhvervsøkonomien.
Deltageren får indsigt i anvendelse af erhvervsøkonomiske modeller og metoder.
Faget behandler følgende emneområder:
• Virksomhedens afsætnings- og omkostningsforhold
• Aktivitetsoptimering
• Totalbudgettering
• Investering og finansiering

Faget er obligatorisk på akademiuddannelsen i Økonomi- og ressourcestyring. Men
du kan også vælge at følge faget som enkeltstående kursus.
Eksamen: mandag den 3/6 2019 kl. 14-18.
REGNEARK TIL ØKONOMISTYRING
Faget arbejder med anvendelse af regneark til opbygning af konkrete økonomiske modeller og anvendelse af regneark
til at analysere og vurdere data fra virksomhedens økonomisystemer. Endvidere
arbejdes med anvendelse af regneark til
løsning af mindre statistiske opgaver. Faget
inddrager anvendelse af regneark på følgende emneområder:
• Økonomiske modeller
• Dataanalyse
• Økonomisk statistik
Faget er et valgfag på akademiuddannelsen i Økonomi- og ressourcestyring. Men
du kan også vælge at følge faget som enkeltstående kursus. Generelt kendskab til
anvendelse af regneark inden deltagelse i
faget vil være en stor fordel.
Eksamen: tirsdag den 4/6 2019 kl. 14-18.

INFORMATION
AFTENUNDERVISNING
Fremmødeaftenerne foregår fra kl.
17.30-20.55 på de angivne datoer.
OMSTILLINGSFONDEN
Er du beskæftiget lønmodtager kan
du ansøge omstillingsfonden om
op til 10.000 kr. årligt til dækning
af deltagerbetaling. Gælder dog kun
deltagere uden en videregående
uddannelse og ikke ‘Indledende
erhvervsøkonomi. Vi hjælper gerne
med din ansøgning.
AFHOLDES HOS
Center for Karriere & Uddannelse
Aalborg Handelsskole
Langagervej 16
9220 Aalborg øst

TILMELDING OG
KONTAKT
Du kan tilmelde dig akademifagene online
via www.ahkurser.dk.
Ønsker du vejledning eller har du spørgsmål
til fagene? Kontakt uddannelseskonsulent Per
Holm Christensen.

Uddannelseskonsulent
PER HOLM CHRISTENSEN
Tlf. 2710 0176 - pech@ah.dk
UNDERVISNINGEN FINDER STED
Center for Karriere & Uddannelse
Aalborg Handelsskole
Langagervej 16
9220 Aalborg Øst
... og/eller som fjernundervisning.

L A N G AG E R V E J 16
9220 A ALBORG ØST

