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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 
 
Studieafgift 1. semester* 
 

Betales via 
https://eamv.safeticket.dk/events - 
Husk at vælge den rigtige uddannelse. 
Bemærk venligst, at beløbet skal være 
betalt senest d. 30. september 2020 

1030 kr. 
+ kort 

betalings 
gebyr 

 Laboratoriepakke 

(Saks, pincet, ske, tush) 

Kan købes på EAMV og betales ved 
studiestart via 
https://eamv.safeticket.dk/events  
Husk at vælge den rigtige uddannelse 

Fra 8 kr. 
+ kort 

betalings 
gebyr 

 Kittel Kan købes på EAMV og betales ved 
studiestart via 
https://eamv.safeticket.dk/events  
Husk at vælge den rigtige uddannelse 

271 
+ kort 

betalings 
gebyr 

 Skridsikre sko Det anbefales at indkøbe skridsikre 
sko til brug ved øvelser i proceslokaler 

 

 Nyt opdateret materiale mv, fx 
kompendier, nye bøger 
 

Efter behov  

 Der skal påregnes udgifter til studietur 
 

  

 Bærbar computer Se computerspecifikationer for 
uddannelsen** 

 

 Alle transportudgifter dækkes af 
studerende selv.  
 

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

 

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: 31. august 2020 
 
Opdateret: 28.07.2020 
 

 
Uddannelse: Procesteknolog 
Semester:   1. semester 
 
Ved spørgsmål, kontakt uddannelsesleder: 
Navn: Lene Fonager 
Mail: LFO@EAMV.DK 

https://eamv.safeticket.dk/events
https://eamv.safeticket.dk/events
https://eamv.safeticket.dk/events
mailto:stakbogladen_birk@stakbogladen.com
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specialeforløb mm. 
 

X TITEL ISBN/FORFATTER / FORLAG KR. 
 Bemærk venligst – Yderligere bøger kan blive tilføjet senere  
    
 Kemiske og fysiske tabeller, 9. udgave  Gyldendal, ISBN 978870205699  
 Isis, Kemi C, 5. udgave 2017 Systime, ISBN 9788761686800  
 Isis, Kemi B, 3. udgave 2018 Systime, ISBN 9788761692429  
 Fødevarer og kvalitet – råvarer og 

forarbejdning, 2. udgave 2010 
Praxis Nyt Teknisk Forlag, ISBN 
9788757127133 

 

 Praktisk mikrobiologi, 2. udgave 2007  

 

Praxis Nyt Teknisk Forlag, ISBN 
9788757125177 

 

 Mikrobiologi - systematik, vækst, 
fødevarer, 5. udgave 2018  

Praxis Nyt Teknisk Forlag, ISBN 
9788757128802 

 

 I alt   
 
 
Der må påregnes en merudgift til undervisningsmateriale løbende på semesteret eller på de 
efterfølgende semestre. 
 

Bøgerne kan købes gennem en boghandler eller på nettet. Priser kan findes og 
sammenlignes på www.bogpriser.dk. Der ydes 10% på ovennævnte bøger ved Stakbogladen. Der 
tages dog forbehold for fejl og prisændringer. 

 

Hvis der i løbet af sommeren er kommet nyere udgaver af bøgerne, er det den nyeste 

udgave, der skal købes. Hvis bøger findes som e-bøger, kan disse indkøbes i stedet for 

bøgerne i papirudgave. 

 

 

Bøger og bærbar computer forventes indkøbt til studiestart 

 

 
 

*Der opkræves 500 kr. pr. semester i studieafgift på 1. – 3. semester. 

 

**Der skal medtages bærbar computer ved studiestart. Computeren skal kunne tilsluttes 

Erhvervsakademiets trådløse netværk og der skal være installeret et opdateret antivirus 

program på computeren. Erhvervsakademiet anbefaler Windows og Microsoft Office 

programmerne. 

 

BEMÆRK: Som studerende på Erhvervsakademi MidtVest kan man under studietiden tilgå 
Microsoft Office programmerne gratis, både online og til installation på egen computer.  
 

 


