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X TITEL INFORMATION KR. 
    
 Obligatoriske studiematerialer 

(Studiekort, JTI-test,  InnoCamp, 
kopi/print) 
Bemærk: Dette er et engangsbeløb der 
dækker hele studietiden på 
uddannelsen 
 

Betales via 
https://eamv.safeticket.dk/events - 
Husk at vælge den rigtige uddannelse! 
Bemærk venligst, at beløbet skal være 
betalt senest d. 30. september 2019 

530 kr. 
+ kort 

betalings 
gebyr 

 Nyt opdateret materiale mv, fx 
kompendier, nye bøger 
 

Efter behov  

 Der skal påregnes udgifter til studietur 
 

  

 Bærbar computer Er der specielle 
computerspecifikationer er disse 
uploadet på hjemmesiden under 
boglister – ellers spørg 
uddannelsesleder 
 

 

 Alle transportudgifter dækkes af 
studerende selv.  
 

- Der kan forekomme transport ved 
virksomhedsbesøg, valgfag på tværs af 
EAMV’s lokationer 
(Herning/Holstebro/Skjern) 
specialeforløb mm. 
 

 

X TITEL ISBN/FORFATTER / FORLAG KR. 
 Bemærk venligst – Yderligere bøger kan blive tilføjet senere  
 Erhvervsøkonomi i-bog   
 Organisation 6 udgave (vent med den 

til 3 sem) 
Forlag: Trojka 
ISBN: 978-87-92098-44-3 

 

 Ledelse i praksis 4 udgave Forlag: Trojka 
ISBN: 9788771540840 

 

Stakbogladen - Birk Navn:  

AU-Herning  
Adresse: 

 

Birk Centerpark 15, 7400 Herning   

Tlf. 9721 6612 – 2076  4168 Tlf.:  

E-mail: 
stakbogladen_birk@stakbogladen.com  

 
E-Mail: 

 

 
OBLIGATORISK BOGLISTE  
Studiestart: 26. august 2019 
Opdateret:  
 

 
Uddannelse: Byggekoordinator 
Semester:  1.-3. semester 
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 AB18 for praktikere ISBN: 9788791769832  
 Grundlæggende byggeviden, Jørgen 

Larsen og Claus Bjerre 
ISBN13: 9788757128987 
 

 

 BR2018 (findes også elektronisk og 
gratis på nettet 
http://bygningsreglementet.dk/) 

 
 

 

 Anlægsteknik 2 "Styring af 
byggeprocessen"  

ISBN: 9788750210245  

 Anlægsteknik 3 "Økonomi i bygge- og 
anlægsvirksomheder" 

ISBN-13: 9788750209942 
 

 

 Byggepladsens planlægning (BAR) - ses 
på nettet http://www.bar-
ba.dk/planlaegning 

  

 Projektledelse - Teori og praksis ISBN 978-87-571-2853-6  
 Byggeprocessen ISBN 978-87-571-2862-8  
    
 I alt   

 
 
 
Der må påregnes en merudgift til undervisningsmateriale løbende på semesteret eller på de 
efterfølgende semestre. 
 
Der ydes 10% på ovennævnte bøger ved Stakbogladen. - Der tages dog forbehold for fejl og 
prisændringer. 
 
 
BEMÆRK: Som studerende på Erhvervsakademi MidtVest kan man under studietiden tilgå Microsoft 
Office programmerne gratis, både online og til installation på egen computer.  
 

http://bygningsreglementet.dk/
http://www.bar-ba.dk/planlaegning
http://www.bar-ba.dk/planlaegning

