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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. 
Beløbet refunderes ikke ved afbrudt 
uddannelse 
 
LinkedIn Learning 250 kr.  
 
 

Betales via 
https://eamv.safeticket.dk/events - 
Husk at vælge den rigtige uddannelse! 
Bemærk venligst, at beløbet skal være 
betalt senest d. 30. september 2022 kl. 
23.30 

925 kr. 
inkl. 

moms 
+ kort 

betalings 
gebyr 

 
 

    
 Nyt opdateret materiale mv, fx 

kompendier, nye bøger 
 

Efter behov  

 Bærbar computer der kan køre Adobe 
Creative Cloud. Har du allerede en 
computer, men er i tvivl om hvorvidt 
den kan køre Adobe, så vent med at 
investere i en ny computer. 

Se computerspecifikationer på Adobes 
website. Vi har her taget 
udgangspunkt i Photoshop: 
https://helpx.adobe.com/dk/photosh
op/system-requirements.html 
 

 

 Alle transportudgifter dækkes af 
studerende selv.  
 

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

 

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: 29. august 2022 
 
Opdateret: 03-08-2022 
 

 
Uddannelse: Multimediedesigner 
Semester:  1. semester 
 
Ved spørgsmål, kontakt uddannelsesleder: 
Navn: Kasper Aaberg 
Mail: kga@eamv.dk 

https://eamv.safeticket.dk/events
https://helpx.adobe.com/dk/photoshop/system-requirements.html
https://helpx.adobe.com/dk/photoshop/system-requirements.html
mailto:stakbogladen_birk@stakbogladen.com
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X TITEL ISBN/FORFATTER / FORLAG KR. 
 Bemærk venligst – Yderligere bøger kan blive tilføjet senere  
 Domæne og webhotel. Den angivne pris 

er for første hele år. Herefter stiger prisen. 
Er du i tvivl om hvordan dette bestilles, så 
vent til studiestart, hvor du kan få hjælp. 

https://www.simply.com/dk/product 
s/ - Basic Suite 

78,56 

 Adobe Creative Cloud – studielicens. 
Den angivne pris er pr. måned i første 
hele år. Herefter stiger prisen. 

 
https://www.adobe.com/dk/creativec
loud/buy/students.html 

151,25 
pr. 

måned 
 The elements of user experience Isbn: 9780321683687 

Forfatter: Jesse James Garrett Forlag: 
Pearson Education 

259,95 

 Interfacedesign ISBN 9788759331613 
Rold, Morten (2019)  Samfundslitteratur 

264,95 

 Koder til web 
E-bog, 1 års licens 

https://www.systime.dk/koder-til-
web 
 
Du skal handle som privat/studerende 

110,00 

 I alt   
 
 
 
Der må påregnes en merudgift til undervisningsmateriale løbende på semesteret eller på de 
efterfølgende semestre. 
 
Der ydes 10% rabat på ovennævnte bøger ved Stakbogladen. - Der tages dog forbehold for fejl og 
prisændringer. Ovennævnte priser er hentet fra Saxo.com 
Ved bestilling ved Stakbogladen noteres der i ”Studienummer” EAMV2022 
 
 
BEMÆRK: Som studerende på Erhvervsakademi MidtVest kan man under studietiden tilgå Microsoft 
Office programmerne gratis, både online og til installation på egen computer.  
 

https://www.simply.com/dk/product
https://www.simply.com/dk/products/
https://www.systime.dk/koder-til-web
https://www.systime.dk/koder-til-web

