Hovedforløb på Aarhus Business College

Talentspor for

spedition og shipping
Få mest muligt ud af din uddannelse med fag på ekspertniveau
Vil du have så meget som muligt ud af din uddannelse? Er du
interesseret i fag på akademiniveau og stærke netværk? Så tag
spedition og shipping med talentspor.
Aarhus Business College udbyder et talentspor på spedition og
shippinguddannelsen i samarbejde med Danske Speditører og IBA
Erhvervsakademi Kolding.

Dit udbytte
• Du gennemfører uddannelsen på et højere niveau
• Du følger og netværker med andre elever på talentsporet
• D
 u får et uddannelsesbevis med fag på ekspert-niveau
• D
 u får mulighed for at gå til eksamen på IBA Erhvervsakademi
Kolding og opnå 20 ECTS-point.

I løbet af din uddannelse kan du få op til to fag på akademiniveau
svarende til 20 ECTS-point. Og du bliver klædt på til at gå til eksamen på et højere niveau.

Virksomhedens udbytte
• Eleven bliver udfordret fagligt og personligt
• Eleven får fag på højere niveauer
• Eleven bliver klædt på til at gå til eksamen på et akademi.

Fagene integreres i undervisningen og bliver dermed en naturlig
del af dit uddannelsesforløb. De er en del af uddannelsen Eksamineret Speditør, men vil også kunne indgå på andre videregående
uddannelser. Du skal påregne ekstra individuelt arbejde frem mod
eksamen.

Pris og økonomi
Du vil modtage undervisning på Aarhus Business College i overensstemmelse med den ramme, der er i uddannelsen. Din praktikvirksomhed vil modtage refusion, når du er på skoleophold, og dine
fag vil indgå i din elevuddannelse.

For at gennemføre uddannelsen på talentspor skal du ud over de
obligatoriske fag som minimum tage følgende valgfag
• Logistik 1
• Logistik 2
• Speditionsøkonomi

Efter fagprøven har du mulighed for at melde dig til eksamen på et
akademi. Du skal dog selv betale akademiets pris for eksamen.
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