Akademifag
på
Dalum Landbrugsskole
Akademiuddannelsen i Økonomi- og Ressourcestyring fokuserer på
at tilføre dig endnu flere kompetencer sammen med Landbrugets Lederuddannelse inden for såvel intern som ekstern
økonomistyring.
Talmæssigt overblik samt evnen til at foretage grundige analyser
gør dig i stand til at medvirke til at træffe beslutninger, der har
med virksomhedens økonomi at gøre.

Uddannelsen giver dig en VVU (Videregående Voksen Uddannelse), hvilket betyder, at du opnår
60 ECTS på uddannelsen og 60 ECTS for godkendt erhvervserfaring - i alt 120 ECTS.
VVU (120 ECTS) er på samme niveau som KVU (Kort Videregående Uddannelse) - f.eks.
Jordbrugsteknolog, Procesteknolog m.v.

Forårssemester
Ledelse i Praksis
10 lektioners suppleringsundervisning - det indarbejdes i ledelsestimerne på
produktionslederuddannelsen.
Kendskab til ledelsesteorier, værktøjer til at arbejde med din egen

ledelsesstil og indsigt i dine egne styrker og fokusområder som
leder.

Global Økonomi
Ingen suppleringsundervisning, da det er indarbejdet i faget Global Økonomi på
agrarøkonomstudiet.
Forståelse for centrale samfundsøkonomiske sammenhænge for en åben
økonomi i en globaliseret verden.

Erhvervsret
30 lektioners suppleringsundervisning - henvendt til agrarøkonomer.
Erhvervsjuridisk viden og forståelse. Den studerende vil således kunne
tage professionel del i identifikation og forebyggelse af juridiske
problemstillinger i såvel et nationalt som globalt.(+ bogkøb)
I løbet af Landbrugets Lederuddannelse opnår du viden, færdigheder og
kompetencer, der gør dig i stand til at forstå de fundamentale økonomiske
sammenhænge i virksomheder. Det understøtter vi med Akademifagene, så du kan
bruge det som ballast til evt. at læse videre.

Efterårssemester
Økonomistyring
30 lektioners suppleringsundervisning til agrarøkonom-uddannelsen.
Kan omsætte den opnåede teoretiske viden fra Erhvervsøkonomi til
praktisk anvendelse. Den studerende vil således blive kvalificeret til
konkret at tage del i virksomhedens økonomistyring. (+ bogkøb)
Erhvervsøkonomi
Er delvist indarbejdet i undervisningen i Erhvervsøkonomi på Agrarøkonomuddannelsen. Herudover eksamenstræning og repetition.
Teoretisk og praktisk helhedsforståelse af centrale erhvervsøkonomiske
problemstillinger og beslutningsprocesser. Den studerende opnår
endvidere indsigt i anvendelsen af erhvervsøkonomiske
løsningsmodeller og metoder.
Priser
Ledelse i Praksis, Erhvervsøkonomi, Erhvervsret, Økonomistyring,
Global Økonomi: 1.850 kr. + bog.
Afgangsprojekt: 2.000 kr.
Normalpris ca. 15.000 kr. pr. fag.

Læs mere om fagene på: www.audiplom.dk
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IBA Erhvervsakademi Kolding • Nytorv 2 • 6000 Kolding • Tlf. 7211 8290 • www.iba.dk

Kontaktperson og ansvarlig på Dalum Landbrugsskole:

Uddannelseschef Eric Wanscher • Tlf. 24 76 16 27 • ew@dalumls.dk
Dalum Landbrugsskole • Landbrugsvej 65 • 5260 Odense S • www.dalumlandbrugsskole.dk

Praktisk:

Eric Wanscher orienterer ved studiestart, og Tine Rasmussen tager imod tilmeldinger samt betaling.
Der faktureres fra Dalum Landbrugsskole.

