
AFTAL 
DIN EFTER- OG 
VIDEREUDDANNELSE
 – OG STÅ STÆRKT TIL FREMTIDEN
Løft til akademiuddannelsesniveau

Funktionæroverenskomst  
mellem DIO II og HK Privat samt HK Handel 
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DET SKAL DU VIDE 
SOM MEDARBEJDER

DET SKAL DU VIDE 
SOM VIRKSOMHED

 ⬤ Du skal have opsparet 20 dages Selvvalgt Uddannelse
 ⬤ Når du vælger uddannelsesløft, bytter du din ret til Selvvalgt Uddannelse
 ⬤ Du modtager fuld løn under uddannelsen
 ⬤ Du skal aftale uddannelsesløftet med din arbejdsgiver
 ⬤ Du kan vælge mellem 5 akademiuddannelser

Det er jer som virksomhed, der skal søge Kompetencefonden om lønkompensation og 
uddannelsesudgifter. 

Kompetencefonden dækker udgifter til:
 ⬤ Fuld løn (100 % lønkompensation) – løntabsgodtgørelse 
 ⬤ Uddannelsesgebyr
 ⬤ Undervisningsmaterialer
 ⬤ Transportudgifter
 ⬤ Ophold ved internatkurser og forplejning i forbindelse med dagskurser og overnatning 

Søg tilskud fra Kompetencefonden via www.kompetencefonde.dk

Medarbejdere, der er ansat under DIO II og HK Privat og  
HK Handels funktionæroverenskomst for handel, transport  
og service, har ret til en hel akademiuddannelse over en  
treårig periode. 
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Hvem kan tage en  
akademiuddannelse?
Har du en relevant erhvervsuddannelse eller 
en gymnasial uddannelse samt to års relevant 
erhvervserfaring, kan du tage en akademiud-
dannelse. 

Har du gennem dit arbejdsliv opnået relevant 
praktisk erfaring og viden, er det muligt at få 
merit og dermed afkortet uddannelsestiden. 
Kontakt uddannelsesstedet for at få en ind-
ledende vejledning om uddannelsesønske og 
Realkompetencevurdering (RKV).  

Hvad er eN 
akademiuddannelse?
En akademiuddannelse er en videregående 
uddannelse for voksne med erhvervserfaring.  
Akademiuddannelsen kan tages på deltid. 

Du kan tage et eller flere moduler af uddan-
nelsen eller hele uddannelsen. En hel akademi-
uddannelse er sammensat af obligatoriske og 
valgfrie moduler samt et afgangsprojekt. 
Et modul tager cirka 10 undervisningsdage 
plus forberedelse og hjemmearbejde. Hvert 
modul afsluttes med en eksamen. For at få en 
fuld akademiuddannelse skal du tage moduler, 
der svarer til mindst 60 ECTS-point.

En hel akademiuddannelse svarer til 12 ugers 
fuldtidsuddannelse. Normalt optjener du som 
medarbejder 2 ugers uddannelse om året, og 
med Aftalt Uddannelse kan du samle uger 
sammen, så du kan tage en hel akademiud-
dannelse på 3 år. 

De 12 uger sættes sammen på følgende måde:
 ⬤ 4 uger fra de to foregående år (forudsat, 

at Selvvalgt Uddannelse ikke er brugt). 
Ved at vælge Aftalt Uddannelse bytter du 
nemlig din ret til Selvvalgt Uddannelse.

 ⬤ 6 uger i de 3 år, hvor du er på uddannelse.
 ⬤ 2 uger lånes fra året efter færdiggørelse af 

uddannelsen.
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Du skal senest ansøge 28. februar 2023 for at kunne tage et fuldt akademiløft. 
figur: Den i alt 12 uger lange akademiuddannelse fordeler sig på seks moduler, som gennemføres 
over tre år. Retten til uddannelsen opspares med to uger om året over seks år, som er fordelt både 
før, under og efter selve gennemførelsen af uddannelsen.

Eksempel på forløb med opstart i 2019 DU KAN VÆLGE 
MELLEM FØLGENDE
AKADEMIUDDANNELSER:
Akademiuddannelsen i Salg og Markedsføring
(Tidligere Akademiuddannelsen i International Handel og Markedsføring)
Uddannelsen er rettet mod dig, der har verden som din arbejdsplads og arbejder med salg 
og markedsføring, transport og distribution af varer, kundebestillinger, koordinering og 
indkøb til virksomheden. Læs mere om uddannelsen på voksenuddannelse.dk

Obligatoriske moduler: 
 ⬤ Markedsinformation og -analyse (10 ECTS)
 ⬤ Marketingplanlægning og -forhandling (10 ECTS)
 ⬤ Marketingstrategi og forretningsudvikling (10 ECTS)

Valgfri moduler:
 ⬤ Erhvervsret (10 ECTS)
 ⬤ Eksport og internationalisering (10 ECTS)
 ⬤ Digital markedsføring (10 ECTS)
 ⬤ E-handel (10 ECTS)
 ⬤ Salgspsykologi og grundlæggende salg (10 ECTS)
 ⬤ Strategisk salg (10 ECTS)
 ⬤ E-handel (10 ECTS)
 ⬤ Salgspsykologi og grundlæggende salg (10 ECTS)
 ⬤ Strategisk salg (10 ECTS)
 ⬤ Markeds- og kulturanalyse (10 ECTS)
 ⬤ Service (5 ECTS)
 ⬤ Søgemaskineoptimering (5 ECTS)
 ⬤ Dataanalyse (5 ECTS)
 ⬤ Sociale medier og indhold (5 ECTS)
 ⬤ E-mail markedsføring (5 ECTS)
 ⬤ Søgemaskiner, markedsføring og annoncering (5 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS)
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Akademiuddannelsen i Økonomi og Ressourcestyring
Uddannelsen er rettet mod dig, der sidder med fingrene i virksomhedens økonomi og beskæfti-
ger dig med lønbehandling, regnskab, controlling og bogføring. Læs mere om uddannelsen på 
voksenuddannelse.dk

Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling
Uddannelsen er rettet mod dig, der gerne vil arbejde med kommunikation, fundraising, web 
og formidling. Læs mere om uddannelsen på voksenuddannelse.dk

Obligatoriske moduler:
 ⬤ Kommunikation i praksis (10 ECTS)
 ⬤ Strategisk kommunikation (10 ECTS)

Valgfri moduler:
 ⬤ Fundraising i praksis (10 ECTS)
 ⬤ Strategisk fundraising (10 ECTS)
 ⬤ Global kommunikation (5 ECTS)
 ⬤ Online kommunikation (10 ECTS)
 ⬤ Pressehåndtering i praksis (10 ECTS)
 ⬤ Præsentationsteknik (5 ECTS)
 ⬤ Skriftlig kommunikation (5 ECTS)
 ⬤ Sociale medier (10 ECTS)
 ⬤ Digital indholdsproduktion (5 ECTS)
 ⬤ Visuel Kommunikation (5 ECTS)
 ⬤ Video Kommunikation (5 ECTS)
 ⬤ Grafisk facilitering i praksis (5 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Obligatoriske moduler:
 ⬤ Erhvervsøkonomi (10 ECTS)
 ⬤ Økonomistyring i praksis (10 ECTS)

Valgfri moduler:
 ⬤ Global økonomi (10 ECTS)
 ⬤ Regneark til økonomistyring (10 ECTS)
 ⬤ Statistik (10 ECTS)
 ⬤ Årsrapport og regnskabsanalyse (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Akademiuddannelsen i Informationsteknologi
Uddannelsen er rettet mod dig, der arbejder med drift, udvikling og vedligehold af virksomhedens 
it-systemer. Læs mere om uddannelsen på voksenuddannelse.dk

Obligatoriske moduler:
 ⬤ Programmering (5 ECTS)
 ⬤ Database (5 ECTS)
 ⬤ Cloud (5 ECTS)
 ⬤ It-sikkerhed (5 ECTS)

Udvalgte valgfri moduler  
(afhængig af uddannelsesretning ”Udvikling” eller ”Drift”):

 ⬤ Systemudvikling (5 ECTS)
 ⬤ Videregående programmering (10 ECTS)
 ⬤ Virtual Reality programmering (10 ECTS)
 ⬤ Webprogrammering, client-side (5 ECTS)  

og Webprogrammering, server-side (5 ECTS)
 ⬤ Systemdrift (10 ECTS)
 ⬤ Videregående it-sikkerhed (5 ECTS)
 ⬤ Servicemanagement og kommunikation
 ⬤ Forretningsmæssig IT/digitalisering
 ⬤  Brugervenlighed og grafisk design
 ⬤ Programmering af mobile enheder
 ⬤ Videregående database
 ⬤ Videregående programmering
 ⬤ Videregående systemudvikling
 ⬤ Modellering
 ⬤ Automatisering og videregående scripting

Afgangsprojekt (10 ECTS)
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Obligatoriske moduler, uanset retning:
 ⬤ Logistik (10 ECTS)
 ⬤ Supply Chain Management (10 ECTS)

Obligatoriske fag på retningen indkøb:
 ⬤ Systemudvikling (5 ECTS)
 ⬤ Videregående programmering (10 ECTS)
 ⬤ Virtual Reality programmering (10 ECTS)
 ⬤ Webprogrammering, client-side (5 ECTS)  

og Webprogrammering, server-side (5 ECTS)
 ⬤ Systemdrift (10 ECTS)
 ⬤ Videregående it-sikkerhed (5 ECTS)

Obligatoriske fag på retningen Transport:
 ⬤ Transport og Warehouse Management (10 ECTS)
 ⬤ Transportjura (10 ECTS)

Valgfrie moduler:
 ⬤ Bæredygtig forretningsforståelse (5 ECTS)
 ⬤ Optimering af forretningsprocesser (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Akademiuddannelsen i international  
transport og logistik
Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med optimering af forsyningskæden og med de 
strategiske aspekter i forbindelse med forsyning, produktion og distribution. Læs mere om 
uddannelsen på voksenuddannelse.dk

Valgfag
Vælger du en af de to retninger skal valgfag udgøre 10 ECTS-point, og ligge inden for det 
merkantile område. Hvis du ikke vælger en uddannelsesretning, skal valgfag udgøre 30 
ECTS-point. De retningsbestemte fag ovenfor kan også indgå som valgfag. Som valgfag 
kan du vælge moduler fra det merkantile område samt moduler fra andre fagområder. 
Valgfag fra andre fagområder end det merkantile, må højst udgøre 15 ECTS-point. 

Nyttige links

Rettigheder i overenskomsten er gældende. 
Nærværende folder er alene vejledende. 

Inspiration til uddannelse
www.voksenuddannelse.dk
www.kompetencefonde.dk
www.sammenomuddannelse.dk

eVejledningen  
– man kan maile, chatte, sms’e eller ringe til 
eVejledningen og få svar på spørgsmål om 
akademiuddannelserne:  
www.voksenuddannelse.dk/evejledning

Få mere information om overenskomst

Hvor uDbydes  
akademiuddannelserne?

Tilmelding til  
akademiuddannelse

Det er erhvervsakademier i hele landet, der udbyder akademiuddannelser. 
Se, hvor uddannelserne udbydes på voksenuddannelse.dk

Tilmelding sker via uddannelsesstedet:
 ⬤ Erhvervsakademi Dania – EADania 
 ⬤ Erhvervsakademi MidtVest - EAMV
 ⬤ Erhvervsakademi Aarhus - EAAA
 ⬤ Erhvervsakademi SydVest - EASV
 ⬤ Erhvervsakademi Kolding - IBA
 ⬤ Zealand - Sjællands Erhvervsakademi

 ⬤ Erhvervsakademi København - KEA
 ⬤ Erhvervsakademi Copenhagen Business 

- Cphbusiness
 ⬤ SmartLearning  

(fælles for de 8 akademier) 
 ⬤ VIA University College
 ⬤ Professionshøjskolen UCN



Kompetencefonde.DK 

Tlf.: 33 38 94 00
E-mail: kfonde@da.dk


