
Videregående 
uddannelser 
og eliteidræt
Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de 
videregående uddannelser i Esbjerg Kommune



Eliteidrætsudøvere 
på Aalborg Universi-
tet Esbjerg tilbydes

Aalborg Universitet har en lokal rådgivnings- 
og støtteordning for studerende som er eli-
teidrætsudøvere kaldet Nordjysk Elitesport.  
Formålet med ordningen er, via fleksible 
uddannelsesforhold og støttemuligheder, at 
kunne tilbyde eliteidrætsudøvere mulighe-
den for videreuddannelse sideløbende med 
idrætten (og forberedelse til tiden derefter), 
uden at udøveren behøver at gå på kompro-
mis med de idrætslige ambitioner.

Nordjysk Elitesport hjælper udøveren med at 
koordinere studiet og idrætten ved at rådgive 
omkring studieplanlægning, og hjælper desuden 
med generel fleksibilitet undervejs i uddannelsen. 

Eliteidrætsudøveren kan bl.a. få
 » tilrettelagt en individuel studieplan, der 

passer til udøverens hverdag og idræt
 » rådgivning omkring det at koordinere idræt 

og uddannelse, herunder eksempelvis 
deltagelse i gruppearbejde

 » rådgivning omkring regler og dispensationer, 
herunder eksempelvis hjælp til at få flyttet en 
eksamen hvis idrætten overlapper

 » lån af optageudstyr, til optagelse af vigtige 
forelæsninger som udøveren måtte gå glip af 
grundet idrætten

 » tildelt en buddy – en medstuderende der 
tager noter og deler informationer fra studiet

Mulighederne begrænser sig dog ikke nødven-
digvis til disse punkter, idet Nordjysk Elitesport 
som udgangspunktet vil søge at løse alle tænkeli-
ge problemstillinger, som udøveren kan støde på, 
når eliteidræt og uddannelse kombineres på AAU.
 

Aalborg Universitet Esbjerg udbyder ingeniør og IT-relaterede uddannelser målrettet erhvervslivets 
behov. Alle uddannelser bygger på problemorienteret gruppearbejde og tværfagligt samarbejde kal-
det Aalborgmodellen. Der er i alt 17 uddannelser på AAU Esbjerg, heriblandt Bygge- og Anlægs-
konstruktion, Elektronik, Energi, Maskinteknik og adskillige civilingeniøruddannelser. Se en komplet 
oversigt over uddannelsesmulighederne på Aalborg Universitet Esbjerg på www.esbjerg.aau.dk

Aalborg Universitet Optagelseskriterier

For at blive optaget i Nordjysk Elitesport skal 
man være udøver eller træner på højeste natio-
nale eller internationale niveau – eller inden for 
en overskuelig årrække realistisk kunne komme 
dertil. Man skal desuden være studerende på en 
af Aalborg Universitets uddannelser i Aalborg, 
København eller Esbjerg eller på en af University 
College Nordjyllands uddannelser i den nord-
jyske region. Læs mere omkring optagelse og 
hent ansøgningsskema på hjemmesiden.

Kontaktperson
Rasmus N. Haagensen
Mail: rh@adm.aau.dk
Tlf.: 22 26 00 44
 
Hjemmesideadresse
www.nordjyskelitesport.dk



Eliteidrætsudøvere 
på Syddansk Uni-
versitet tilbydes

Eliteidrætsudøvere kan få personlig rådgivning og 
hjælp af rådgiverne i Syddansk Elite til at kombi-
nere eliteidræt med en god uddannelse. 

Syddansk Elite sørger for, at udøveren får en or-
dentlig introduktion til den nye uddannelse og stu-
diekammeraterne, så udøveren kan opbygge et 
stærkt – og nødvendigt – netværk på universitetet. 

Hvis udøveren har meget fravær på grund af 
idrætten, er det muligt at få en ”buddy”. En buddy 
er en studiekammerat, der hjælper udøveren med 
at opbygge et netværk på studiet, og får udøveren 
med i gruppearbejde og gode studiegrupper. 

En buddy kan også hjælpe med at tage noter eller 
optage undervisningen, hvis udøveren er forhin-
dret i at deltage. Derudover kan udøveren også 
få tildelt en faglig mentor. Mentoren er typisk en 

Syddansk Universitet udbyder flere end 100 uddannelser. I Esbjerg udbyder SDU 
tre bacheloruddannelser (Erhvervsøkonomi HA virksomhedsudvikling i praksis, 
Miljø og Ressource Management og Sociologi og Kulturanalyse), otte kandidat-
uddannelser og HD enkeltfag. I Kolding udbyder SDU ni bacheloruddannelser og 
11 kandidatuddannelser inden for entreprenørskab, design, ledelse og kommuni-
kation. Man kan også følge bacheloruddannelsen i Jura og HD-uddannelsen som 
100 % fjernuddannelse på SDU.

Syddansk Elite

underviser på studiet, som hjælper udøveren med 
at løse de problemer, der kan opstå, fordi man 
som eliteidrætsudøver har mindre tid end andre 
til studiet.

Optagelseskriterier

Man skal være eliteudøver, -dommer eller 
-træner for at blive optaget i Syddansk Elite. 
Det vil sige, at man skal være aktiv på høje-
ste niveau i den nationale konkurrencestruk-
tur i sin idrætsgren. Hvis man dyrker idræt på 
et lavere niveau, kan man blive optaget, hvis 
man kan sandsynliggøre, at der er realistiske 
muligheder for senere at deltage på højeste ni-
veau. Tidsforbruget til træning, konkurrence og 
andre forpligtelser i forbindelse med idrætten 
skal være på i alt 25-30 timer om ugen, heraf 
mindst 15-20 timer på selve idrætten.

Kontaktperson
Anne Jedermann Jørgensen eller Jens Franck 
Mail: elite@sdu.dk
Tlf.: 65 50 21 69

Hjemmesideadresse
www.syddanskelite.dk



Erhvervsakademi SydVest udbyder i Esbjerg 10 forskellige erhvervsakademiuddannelser, der 
varer 2-2,5 år. Flere af uddannelserne udbydes på engelsk, og man får hermed muligheden 
for at indgå i et internationalt miljø og udvikle sin kulturelle forståelse for studerende med 
andre nationaliteter end dansk. Uddannelserne er praksisorienterede, og der indgår praktik 
som led i alle uddannelser. 

Erhvervsakademi 
SydVest

Eliteidrætsudøvere 
på Erhvervsakademi 
SydVest tilbydes

På Erhvervsakademi SydVest udbydes alle ud-
dannelser til eliteidrætsudøvere samt dommere 
og trænere indenfor eliteidræt. Erhvervsakademi 
SydVest tilbyder specielle forhold for studeren-
de, som er eliteidrætsudøvere, dommere eller 
trænere, og der tages hensyn til idrætten ved 
planlægning af projekter, eksamen og afleverin-
ger. I særlige tilfælde kan der gives lektiehjælp 
og ekstraundervisning ved f.eks. længerevaren-
de fravær begrundet i idrætten.

Fælles for alle erhvervsakademiuddannelserne 
er et obligatorisk praktikforløb. Eliteidrætsud-
øvere dommere eller trænere tilbydes hjælp 
med at få skræddersyet et praktikforløb, så det 
tager hensyn til idrætten.

Optagelseskriterier

For alle uddannelser gælder, at ansøgere skal 
have en gymnasial uddannelse eller en er-
hvervsuddannelse samt opfylde de specifikke 
adgangskrav for de enkelte uddannelser. Der-
udover foretages individuelle vurderinger, og i 
samarbejde med ansøgeren vurderes behovet 
for evt. ekstra undervisning, koordinering af 
projekter, eksamen mm.

Der udbydes følgende uddannelser:
Byggekoordinator 
Datamatiker
Driftsteknolog Offshore
Finansøkonom
Installatør
Laborant
Markedsføringsøkonom
Multimediedesigner
Produktionsteknolog
Serviceøkonom

Erhvervsakademi SydVest udbyder også 5 for-
skellige professionsbacheloruddannelser. Ud-
dannelserne er enten fulde uddannelser eller 
overbygningsuddannelser.

Disse er: 
Bygningskonstruktør
International Sales & Marketing
Software Development
Teknisk Manager Offshore
Web Development

Kontaktperson
Søren Haahr Jensen
Mail: shj@easv.dk
Tlf.: 41 77 57 01

Der kan i øvrigt tages kontakt til de respektive 
studievejledere på de pågældende uddannelser. 
Se hjemmesiden.

Hjemmesideadresse
www.easv.dk



Eliteidrætsudøvere 
på UC Syddanmark 
tilbydes

I samarbejde med uddannelsernes studievejlede-
re, udarbejdes der et individuelt, fleksibelt og til-
passet uddannelsesforløb, hvor der tages hen syn 
til udøverens idræt. Planlægningen foregår gerne 
i samarbejde med træner/ledere. Fleksibilitet i 
forhold til praktik er væsentlig, idet praktikperi-
odernes længde og transporttid til og fra stedet 
samt den geografiske beliggenhed, kan kollidere 
med træningstider. Det er desuden også muligt 

University College Syddanmark tilrettelægger gerne fleksible uddannelsesforløb for eliteidræts-
udøvere. Der udbydes mange forskellige uddannelser inden for områderne pædagogik, sundhed, 
samfundsfag og kommunikation.

University College 
Syddanmark

at få særligt tilrettelagt eksamener, hvis de ligger 
samtidig med nationale og internationale stæv-
ner. Der kan også tilbydes buddy-ordning, hvor 
en studiekammerat hjælper med at opbygge net-
værk, tage notater mm., hvis eliteidrætsudøveren 
ikke kan deltage i planlagt undervisning. 

Optagelseskriterier

For at blive optaget, skal man opfylde de al-
mene optagelseskrav til UC Syddanmarks 
uddannelser. Derudover skal man være elite-
idrætsudøver, træner eller dommer på højeste 
niveau (nationalt eller internationalt) indenfor 
sin idræt. Idrætskarrieren skal optage en væ-
sentlig del af ansøgerens tid.

Kontaktpersoner
Anders Dahl-Nielsen
Mail: adni@ucsyd.dk
Tlf: 72 66 30 50

Anders Dahl har været en af verdens bedste 
håndboldspillere. Det kræver noget at tage en 
videregående uddannelse og samtidig levere 
toppræstationer som eliteudøver – det ved An-
ders alt om.

Inger Marie Tobiesen
Mail: imto@ucsyd.dk 
Tlf.: 72 66 28 86

Inger Marie Tobiesen sidder i Studenter Fokus. 
Har kontakt til hele UC Syddanmark, og kan hur-
tigt få en aftale i stand med studievejlederen på 
den ønskede uddannelse.

Hjemmesideadresse
www.ucsyd.dk 
Direkte link: www.ucsyd.dk/uddannelser/elite-
sport-og-uddannelse.

På campus Esbjerg udbydes bl.a. 
følgende uddannelser: 
Offentlig administration
Bioanalytiker
Ergoterapeut
Fysioterapeut
Jordemoder
Lærer
Pædagog
Socialrådgiver
Sygeplejerske



Kontakt
Aalborg Universitet
Rasmus N. Haagensen
Mail: rh@adm.aau.dk
Tlf.: 22 26 00 44
www.nordjyskeliteidræt.dk

Syddansk Elite
Anne Jedermann Jørgensen eller Jens Franck 
Mail: elite@sdu.dk
Tlf.: 65 50 21 69
www.syddanskelite.dk

Erhvervsakademi SydVest
Søren Haahr Jensen
Mail: shj@easv.dk
Tlf.: 41 77 57 01
www.easv.dk

University College Syddanmark
Anders Dahl-Nielsen
Mail: adni@ucsyd.dk
Tlf: 72 66 30 50

Inger Marie Tobiesen
Mail: imto@ucsyd.dk 
Tlf.: 72 66 28 86
www.ucsyd.dk 



Esbjerg Kommune
Anna Bach Kristensen, eliteidrætskonsulent
Tlf. 7616 1586
ank22@esbjergkommune.dk
Kultur
Torvegade 74
6700 Esbjerg

Kontakt


