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Uddannelsen er udviklet i samarbejde med 
Kokkeforening Danmark

BKD – Bager & Konditor i Danmark 

Uddannelsen henvender sig til 

• KØKKENCHEFER

• RESTAURANTCHEFER

• EVENT/KUNDEANSVARLIGE

• LEDENDE BAGER- OG SLAGTERSVENDE

• LEDENDE RECEPTIONISTER

• KANTINE- OG CAFEBESTYRERE

• BUTIKSANSVARLIGE

BKD



En akademiuddannelse (AU) er sammensat af en række obligatoriske fag og valgfag, der gør det muligt at ”tone” uddannelsen 
til dit job, interesse eller funktionsområde. En samlet akademiuddannelse består af 50 ECTS point samt et afgangsprojekt på 
10 ECTS point - i alt 60 ECTS point. 

Ledelse i Praksis er et fælles grundmodul - på tværs af jobfunktioner. Faget tæller 10 ECTS point.

Her får du et kompetencegivende uddannelsesforløb med en stærk kobling til branchens perspektiver og udfordringer. 

Lederuddannelsen er på akademiniveau og har fokus på at styrke dit personlige lederskab. Den giver dig konkrete værktøjer i dit 
arbejde med personaleledelse, strategi og forretningsudvikling, med en stærk orientering mod at styrke kundeoplevelsen. Der er 
tale om et personligt udviklingsforløb, der udvikler initiativ, kritisk sans og kreativitet i rollen som leder. 

Uanset om du er ny i lederrollen eller har års erfaring, klæder vi dig på til at løse udfordringer og skabe succes med din ledelse i 
fødevarebranchen. 

DIT UDBYTTE
Du udvikler din ledelsesstil og bliver bevidst om dit eget ledelsesrum.

•  Du arbejder med kommunikation som et værktøj til samarbejde og trivsel
•  Du udvikler din evne til at styrke motivation og engagement hos dine medarbejdere  
•  Du får et stærkt fundament til at sætte mål og retning og skabe resultater i din organisation
•  Du får værktøjer til strategisk at udvikle og implementere kundeoplevelser, der holder

PROAKTIV LÆRING 
Igennem hele studiet er der et tæt samspil mellem de studerendes erhvervserfaring og fagenes teori/metoder. Der arbejdes 
med udgangspunkt i egen virksomhed og de ledelsesmæssige udfordringer og problemstillinger, du oplever i hverdagen.

Hvert fag afsluttes med eksamen i et projekt, du selv vælger.

JAGTER DU SUCCES MED LEDELSE I FØDEVAREBRANCHEN?

MODUL-OPDELT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS
10 ECTS point

Faget har fokus på den personlige lederrolle og personlige ledelsesværktøjer. Du får en forståelse af ledelse, som bygger 
på de nyeste ledelsesteorier. Du får indsigt i dine styrker og udfordringer, og hvordan du kan lede forskellige medarbejder-
typer. Du arbejder med din gennemslagskraft som leder, og du får værktøjer til at styrke din kommunikation og håndtere 
konflikter konstruktivt.

Faget er samtidig din introduktion til at studere. Du lærer at analysere problemstillinger fra din hverdag, så du ved hjælp 
af teori kan finde løsningsmuligheder, der virker i praksis.



AU I OPLEVELSESØKONOMI
Obligatorisk fag

AU I LEDELSE
Obligatorisk fag

Vælger du AU i ledelse, har du følgende obligatoriske fag: Vælger du AU i oplevelsesøkonomi, har du følgende  
obligatoriske fag:

VALG AF STUDIERETNING
Du vælger selv hvilken akademiuddannelse, du fortsætter med efter faget Ledelse i Praksis:
• AU i Ledelse, hvor fokus ligger på strategisk ledelse og forretningsledelse
• AU i Oplevelsesøkonomi, hvor fokus ligger på ledelse af kundeoplevelse, events og frontpersonale 

Det er ligeledes muligt at vælge AU i Ernæring eller kombinere med valgfag fra dette fagområde.

Organisationsteorier og arbejdspsykologi
10 ECTS point

Strategisk lederskab
10 ECTS point

Oplevelsesøkonomi
10 ECTS point

Oplevelsesledelse
10 ECTS point

Du kan læse mere om fagene på www.eamv.dk

Uddannelsen afsluttes med et selvvalgt afgangsprojekt.

Du kan læse mere om fagene på www.eamv.dk

Uddannelsen afsluttes med et selvvalgt afgangsprojekt.

Faget har fokus på organisationen struktur, styrings- 
processer samt virksomhedskultur med henblik på at 
styrke samarbejde, motivation og trivsel.

Faget arbejder strategisk med kundeoplevelser og 
udvikling af ideer og koncepter. Der arbejdes med 
differentiering ift. konkurrenter og implementering af 
oplevelsesstrategier.

Faget har fokus på at lede frontpersonale til at skabe  
unikke oplevelser for kunderne.

Faget har fokus på strategisk analyse, udvikling og 
implementering med henblik på at udvikle og styrke 
realisering af organisationen mål.

Foruden Ledelse i Praksis (10 ECTS point), der her er et 
valgfag, anbefaler vi: 

• Event management (10 ECTS point)
• Markedsføring og oplevelsesøkonomi (5 ECTS point)
• Teamledelse (5 ECTS point) 

Dertil kommer 2 valgfag (i alt 20 ECTS point), hvor du 
vælger imellem: 

• Lederens forretningsforståelse (10 ECTS point)
• Projektledelse (10 ECTS point)
• Leanledelse i Praksis (10 ECTS point) 
• Oplevelsesledelse (10 ECTS point) 

Studieordning - AU i ledelse Studieordning - AU i oplevelseøkonomi



PRAKTISKE
oplysninger

YDERLIGERE
info

PRISER

Uddannelsen læses på deltid og tager 3 år. Hvert fag gennemføres i et 
intensivt forløb, hvor undervisning og eksamen afholdes indenfor 8,6 
uger. Det giver mulighed for at søge Statens voksenuddannelsesstøtte 
(SVU). Du kan læse mere om Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) 
på www.svu.dk

Vi anbefaler, at du undersøger muligheden for at søge egne uddannelses- 
fonde samt omstillingsfonden. Du kan læse mere om omstillingsfonden 
på www.eamv.dk

Et fag med 10 ECTS point består typisk af 4 moduler á 2 undervisnings- 
dage + 1 eksamensdag. Dertil kommer deltagernes egen forberedelse. 
I tilrettelæggelsen tager vi så vidt muligt højde for sæsonudsving i 
branchen.

Afhængig af tilmeldinger planlægges afholdelse af uddannelses-
forløbene geografisk efter deltagerne.

Du finder studieordninger på www.eamv.dk
Tilmelding på 
https://efteruddannelse.eamv.dk/efteruddannelser

Undervisning gennemføres i et samarbejde mellem Uddannelsescenter 
Holstebro og Erhvervsakademi MidtVest. 

Nørre Boulevard 21 ∙ 7500 Holstebro ∙ 99 122 222 ∙ ucholstebro.dk

Lars Fridberg
Telefon 99 122 479
laf@ucholstebro.dk

Charlotte Kastrup
Telefon 99 122 272
chk@ucholstebro.dk

Der tages forbehold for pris– og lovgivningsmæssige ændringer.
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10 ECTS point kr. 10.800,00
5 ECTS point kr. 7.500,00
Afgangsprojekt kr. 6.800,00
Materialer Du skal selv betale bøgerne til studiet

https://efteruddannelse.eamv.dk/efteruddannelser

