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Ikke optaget
Spørgsmål: Esben blev stu-
dent i år og fik 28. juli svar på 
sin ansøgning om optagelse 
på almen erhvervsøkonomi 
(HA) på Copenhagen Busi-
ness School. Desværre var 
hans gennemsnit lidt for 
lavt, og han modtog derfor et 
afslag. Han spørger nu, hvad 
han skal gøre for at blive op-
taget til næste år på samme 
uddannelse samme sted. 
Findes der for eksempel 
suppleringskurser, han kan 
tage, så hans gennemsnit 
kan blive højt nok, spørger 
han. Eller er han virkelig 
nødt til at tage en ny gymna-
sial uddannelse?

Svar: Først og fremmest 
kan karaktergennemsnittet 
fra en gymnasial eksamen 
aldrig forbedres. Det gælder, 
uanset om Esben tager gym-
nasiale suppleringskurser 
eller HF-enkeltfag. Esben 
kan heller ikke forbedre 
sine muligheder ved at tage 
en ny gymnasial uddannel-
se, da det altid vil være gen-
nemsnittet fra den første 
gymnasiale uddannelse, der 
bruges til vurdering i kvote 
1.

Der vil derfor være to veje 
til optagelse på almen er-
hvervsøkonomi på CBS for 
Esben i 2018. 

Den ene vil være, at ad-
gangskvotienten til næste 

år falder tilstrækkeligt me-
get til, at Esbens gennemsnit 
rækker. Det kan Esben selv-
følgelig håbe, men den mu-
lighed vil altid være forbun-
det med stor usikkerhed.

Den anden vil være, at 
Esben forsøger at blive op-
taget via kvote 2. Her skal 
han kigge på uddannelsens 
kvote 2-kriterier, som fin-
des på uddannelsessteder-
nes hjemmesider. For CBS 
gælder, at man i kvote 2 på 
almen erhvervsøkonomi la-
ver en helhedsvurdering af 
ansøgerne på baggrund af:
n Karaktergennemsnit
n Karakterer i de specifikke 
adgangskrav 
n Aktiviteter efter endt ad-
gangsgivende eksamen, så 
som erhvervsarbejde (max. 
12 måneder), videregående 
uddannelse (max. 60 ECTS 
point/12 måneder), udlands-
ophold (max. seks måneder) 
og højskole (max. seks må-
neder)

Esben kan altså forbedre 
sine optagelsesmuligheder 
gennem de nævnte akti-
viteter, som han kan læse 
uddybende om på www.cbs.
dk. Da der imidlertid også 
vil være hård konkurrence 
om pladserne i kvote 2, bør 
Esben overveje minimum 
en plan b, som kunne være 
den samme uddannelse et 
andet sted eller en anden ud-
dannelse. Hvis han har brug 
for personlig vejledning om 
sine muligheder, kan han 
booke tid på www.studie-
valg.dk/book

 Carsten Nielsen

Fra salgsassistent til 
designteknolog
Spørgsmål: Katja afslut-
tede før sommerferien ud-
dannelsen til salgsassistent 
i en skobutik. Hun har stor 
interesse for mode og lyst til 
at uddanne sig yderligere, og 
forleden nævnte hendes ku-

sine, at uddannelsen til de-
signteknolog måske kunne 
være interessant for Katja. 
Katja spørger derfor, om vi 
kan fortælle lidt om den ud-
dannelse samt svare på, om 
hun vil kunne blive optaget 
på den?

Svar: Med sin uddannelse 
som salgsassistent (detail-
handels-uddannelsen) vil 
Katja skulle bestå engelsk 
C for at opfylde adgangskra-
vene til uddannelsen til de-
signteknolog (hvis hun ikke 
allerede har det, naturlig-
vis). 

Herudover skal alle ansø-
gere, som opfylder adgangs-
kravene gennem en optagel-
sesprøve for at blive optaget 
på uddannelsen. Næste an-
søgningsfrist er 15. marts 
2018.

Uddannelsen til designtek-
nolog er en erhvervsakade-
miuddannelse, som varer i 
alt to år. Den udbydes i Kø-

benhavn, Ålborg, Herning 
og Sønderborg, og man be-
skæftiger sig på uddannel-
sen med alle de led, som ind-
går i en designproces – fra 
idé til produkt.

Uddannelsen består af en 
obligatorisk del, en speciale-
del, en praktikperiode og et 
eksamensprojekt.

I den obligatoriske del un-
dervises i design, teknolo-
gi og business. De enkelte 
skoler udbyder forskellige 
specialer inden for eksem-
pelvis mode, livsstil og gra-
fisk design, og på skolernes 
hjemmesider fremgår, hvil-
ke konkrete specialer hver 
skole udbyder. Praktikken 
ligger på andet studieår og 
varer ca. ni uger. 

Jobmulighederne vil 
blandt andet afhænge af 
det valgte speciale, men 
jobtitler kan for eksempel 
være indkøbs-, design- eller 
markedsføringsassistent. 
Derudover vil Katja som ud-

dannet designteknolog have 
mulighed for at læse videre 
på overbygningsuddannel-
ser som professionsbachelor 
i design og business og pro-
fessionsbachelor i digital 
konceptudvikling. En pro-
fessionsbachelor tager halv-
andet år.

 Carsten Nielsen

Hvor meget tjener man?
Spørgsmål: Lasse sad for 
nyligt og diskuterede løn 
med nogle venner. En af dem 
havde blandt andet hørt, 
at en uddannelse inden for 
forsikringsmatematik ville 
bane vej til en høj løn. Las-
se spørger nu kort og godt, 
hvor man kan finde ud af, 
hvad man tjener i forskellige 
job.

Svar: Lasse kan finde en 
indikator for det typiske 
lønniveau blandt nyuddan-
nede inden for et bestemt 
jobområde i de enkelte jo-
bartikler på Uddannelses-
guiden www.ug.dk under 
menupunktet ”Indkomst”. 

Indkomst oplyses på Ud-
dannelsesguiden som den 
gennemsnitlige samlede for-
tjeneste pr. måned inklusive 
alle tillæg for pension, fri te-
lefon mv. og er baseret på tal 
fra Danmarks Statistik.

Herudover kan Lasse bru-
ge Uddannelseszoom, som 
han også finder via www.
ug.dk ved at klikke på ”Få 
inspiration” i øverste højre 
hjørne efterfulgt af ”Valg af 
videregående uddannelse”. 
Her vil han med udgangs-
punkt i forskellige uddan-
nelser blandt andet kunne 
finde gennemsnitlige ind-
komster pr. måned for både 
nyuddannede og personer, 
som har været færdigud-
dannede i 10 år. Heraf frem-
går det, at den gennemsnitli-
ge månedlige indkomst 10 år 
efter en afsluttet kandidat-
uddannelse i forsikringsma-
tematik ligger på 71.800 kr., 
så Lasses ven var bestemt 
ikke helt forkert på den.

 Carsten Nielsen
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Flere og flere udenlandske 
turister har de seneste år 
fået øje på de muligheder, 
der er for at holde ferie på 
Sjælland. Alene sidste år 
steg antallet af overnat-
ninger på hoteller, vandre-
hjem, ferieboliger, cam-
pingpladser og bed & bre-
akfast i Region Sjælland 
med hele 6,4 procent. Det 
er en højere vækst end i re-

sten af landet, og det er der 
grund til at glæde sig over.

Hvis man har hørt flere 
”Gutentag” eller ”Was ko-
stet es?”, end man plejer i 
sommerferien på de sjæl-
landske museer, strande 
og i forretningerne, er det 
ikke tilfældigt. Stigningen 
i antallet af overnatnin-
ger skyldes nemlig ikke 
mindst, at turisterhvervet 

på Sjælland var bedre til 
at tiltrække tyske turister. 
En udvikling, der er fortsat 
i de første fem måneder af 
2017.

Lavsæsonen skal boostes
Vi skal dog passe på med at 
tage for givet, at udviklin-
gen fortsætter af sig selv. At 
tiltrække turister, få dem 
til at føle sig velkommen, 
opfylde deres behov for op-
levelser og en service ud 
over det sædvanlige - og få 
dem til at komme igen næ-
ste år, er et langt sejt træk. 
Det kræver, at ikke bare 
turistbranchen, men også 
de sjællandske kommuner 
er både kreative og konkur-
rencedygtige.

Det kræver et tæt samar-
bejde på tværs af kommu-

nerne, hvis turismen skal 
styrkes, og vi skal have 
flere hertil ikke mindst i 
lavsæsonen. Her halter vi 
nemlig betydeligt efter re-
gioner som Slesvig-Holsten 
og Mecklenburg-Vorpom-
mern i Nordtyskland, hvor 
det er lykkedes at tiltræk-
ke turister også uden for 
højsæsonen. Det er med til 
at sikre økonomien og ar-
bejdspladser i området, for-
di flere kan arbejde i turi-
sterhvervet hele året rundt 
og ikke kun i højsæsonen.

Det er ikke småpenge, der 
er på spil. DI har set på de 
nationale statistikker i en 
række af de lande, som vi 
plejer at sammenligne os 
med. Tallene viser, at hvis 
Danmark havde haft bare 
en gennemsnitlig vækst 

som i Sverige, Norge, Fin-
land, Holland og Tyskland, 
så ville vi have haft ikke 
mindre end tre millioner 
flere overnatninger om 
året. Det svarer til en om-
sætning på 2,5 milliarder 
kroner. Penge, vi går glip 
af, fordi de andre gør det 
lidt bedre end os.

Fortsæt det tværgående
Derfor er der behov for at 
fortsætte arbejdet med at 
styrke det tværkommuna-
le samarbejde, som Visit 
Sydsjælland-Møn og Vi-
sitVestsjælland står for. 
Turisterne er ligeglade 
med kommunegrænser. 
De efterspørger et varieret 
udbud af natur, kultur og 
gastronomiske oplevelser. 
Der er brug for samarbejde 

på tværs, hvor hvert om-
råde ikke skal kunne det 
hele, men hvor vi fremhæ-
ver de enkelte områders 
styrker og muligheder for 
oplevelser. Det kan være 
Trelleborgs vikinger med 
deres historiske og kul-
turelle vingesus, dyrene i 
Knuthenborg Safaripark 
eller naturen og stilheden 
ved Stevns klint. 

Men det kan også være 
noget nyt og spændende, 
som vi ikke har tænkt på 
endnu. Lad opfindsomhe-
den og samarbejdet blom-
stre og bevar servicegenet, 
så skal de nok blive ved 
med at komme, turisterne.

Plads til flere turister på Sjælland
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