an n o n c e :

Vi de regåe n de u d da n n e lse r

Dit liv, dit valg, din fremtid!
Med en videregående uddannelse fra
Erhvervsakademi MidtVest er mulighederne
mange både på studiet og efter, at du har
færdiggjort din uddannelse.

Line Kristoffersen, studerende hos Erhvervsakademi MidtVest
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Erhvervsakademi MidtVests
store udbud af videregående uddannelser giver dig et
spændende studiemiljø med
mange fagligt forskellige
medstuderende.
Undervisningen er projektorienteret, tæt på praksis og
baseret på cases, individuelle
opgaver og praktikophold.
Det betyder, at du under din
uddannelse får afprøvet din
viden i praksis.
Du lærer at arbejde projektorienteret, identificere din egen
og andres roller, opgaver og
ansvar i forhold til en pro-

jektgruppe samt videndele og
anvende kreative problemløsningsmetoder.
Hvor der er vilje
En uddannelse kan for mange
være et livsvigtigt valg, men
muligheden for at ændre retning er tilstede.
Line Kristoffersen(27) er et
godt eksempel herpå, så længe
man har viljen. Line er oprindelig uddannet frisør og har
i flere år arbejdet indenfor
faget, men i dag er saksen lagt
på hylden og de første skridt
taget på en helt ny karrierevej.

Erhvervsakademi MidtVest
Gl. Landevej 2 7400 Herning tlf. 9627 5700 eamv@eamv.dk
Vald. Poulsens Vej 4 7500 Holstebro tlf. 9627 5700 eamv@eamv.dk

Line Kristoffersen er nu i fuld
gang med en videregående
uddannelse på Erhvervsakademi MidtVest. Line nyder
studiet - både sammenholdet med de andre studerende
og det faglige input. ”Det er
mange år siden jeg har været
på skolebænken, så jeg skulle
lige vænne mig til, at det fra
dag 1 var lige på og hårdt
med studiet,” fortæller Line
Kristoffersen, der udover at
studere, arbejder i Bilka og,
som afløser på et plejehjem,
er medlem af en madklub,
bager lækre kager på hobbyplan, syer tøj og boligtekstiler
og netop har uddannet sig til
negletekniker.
At tænke nyt
Hos Erhvervsakademi MidtVest har Line fundet en
uddannelse og en undervisningsform, der passer den
kreative ildsjæl rigtig godt.
”Jeg vil gerne arbejde indenfor noget med økonomi –
jeg har det rigtig godt med
struktur og samtidig er det
væsentligt for mig, at det kan
kombineres med det kreative.”
Desuden deltager markedsføringsøkonomstuderende på
lige fod med samtlige af akademiets studerende hvert år
på Innovationscamp, hvor netop det at tænke nyt og arbejde
med innovation er fokusområdet.

Erhvervsakademiet udfordrer ligeledes den traditionelle
undervisning, ved opførelsen
af et stort playground-undervisningsbyggeri. - Byggeriet
forventes færdigt om kort tid
og netop her, er kreativitet og
innovation central i samarbejdet med virksomhederne.

Line Kristoffersen sætter selv
stor pris på det praksisnære, som hun siger ” det gør
teorien en del mere interessant, når den bruges i praksis - de opgaver vi laver, giver
mening, fordi vi rent faktisk
bruger dem ude i det virkelige
liv, hvilket er fedt.”

Det giver mening
De videregående uddannelser
på EAMV, er kendetegnet ved
at teorien tænkes ind i praksis i erhvervslivet nationalt
som internationalt. De cases

Personlig udfordring
Studiemiljøet er aktivt på
EAMV og derfor har Line
meldt sig ind i De Studerendes Råd(DSR), hvor hun netop
har overtaget formandsposten
– ”Jeg kendte ikke til DSR før

”Jeg kiggede på mange andre videregående uddannelser, men Erhvervsakademi Midtvests uddannelser virkede
bredere end de andre steder og tilmed af
kun 2 års varighed. Så det var ikke et
svært valg,” slutter Line Kristoffersen.
der arbejdes med på uddannelserne er virkelige cases og
i mange tilfælde, er det virkelige udfordringer, som de studerende er med til at løse for
virksomhederne.
EAMV har et tæt samarbejde
med erhvervslivet, således,
at du som studerende sikres, netop det pensum, der er
praksisrelevant for virksomhederne. Du uddannes altså
til at kunne dække netop de
behov virksomhederne efterspørger i dag.

jeg startede på EAMV, men
den personlige udvikling, som
jeg kunne forstå, at formanden gennemgår, tiltalte mig
meget, så jeg tog chancen og
var så heldig at blive valgt.
I det hele taget kan jeg godt lide
at udfordre mig selv.”
Apropos udfordringer, så er den
kommende markedsføringsøkonom ved at træne sig op til
sin 2. halvmaraton, ”Det er det
fedeste… Det kan simpelthen
anbefales – man svæver på en
lyserød sky 14 dage efter.”

Skemaet er tætpakket både på
studiet og privat for den energiske vestjyde.
London, New York, Paris
og Milano
Om kort tid starter Line
Kristoffersen på at læse to
valgfag hhv. ’Indkøb’ og
’Iværksætteri i Praksis’, som
EAMV tilbyder alle, der går
med en iværksætter/-drøm i
maven eller har særlig talent
for fagområderne. ”Det var
simpelthen en for go’ mulighed at gå glip af,” fortæller
Line Kristoffersen om valget
af netop dette valgfag.
Hvorvidt Line Kristoffersen
skal være selvstændig er hun
endnu ikke afklaret med.
”Jeg har længe haft en drøm
om at lave en webshop, der
sælger vintage accesories og
tøj fra de internationale modebyer London, New York, Paris
og Milano.
Jeg tænker webshoppen, som
en sidebeskæftigelse til mit
(kommende) faste job.”
På nuværende tidspunkt
drømmer Line Kristoffersen om en stilling i enten HR
eller Indkøbsafdelingen gerne
hos den midtjyske virksomhed Actona eller mastodonten
Bestseller.
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