Kombination af VUT I/ML og VUT II/ML
med en akademigrad i det civile uddannelsessystem

Fleksibel Videregående Voksenuddannelse (Flex-VVU)
En akademigrad med hovedemne i ledelse.
Forsvaret har i samarbejde med UC Syd lavet en aftale, hvor du får
mulighed for at kombinere din VUT I/ML og VUT II/ML med en
akademigrad med hovedemne i ledelse. Der er udarbejdet en model for,
hvordan det gøres (se bagside) og som viser, hvilke dele der kan indgå.
Andre relevante uddannelser kan også indgå eller erstatte de nævnte.
Personlig uddannelsesplan
Du udfylder en personlig
uddannelsesplan (fig.1) som
sendes til UC Syd til godkendelse.
Herefter kan du tilmelde dig de
moduler du mangler på et
Erhvervsakademi nær din bopæl.
Afgangsmodulet skal dog altid
tages ved UC Syd.

Fig. 1

Beregning af ECTS-point (1 ECTS-point = 27 timers studiebelastning)
En akademiuddannelse svarer til 60 ECTS point fordelt således:
- mindst 30 ECTS point under hovedemne
- op til 20 ECTS point under valgfrie emner
- 1 afgangsprojekt på mindst 10 ECTS point
Dvs. hvis du har en VUT I/ML giver det 30 ECTS point.
Du mangler derfor 20 point samt et afgangsprojekt på 10 ECTS point. Det
samme gælder, hvis du har en VUT II/ML, der er under 6 år gammel. Så
kan du få yderlig 25 ECTS point med, så du nu kun mangler et
afgangsprojekt.

6 års reglen
Alle fag/moduler på din personlige
uddannelsesplan skal være under
6 års gamle, så hvis din VUT I/ML
og VUT II/ML er ældre end det,
skal du søge om at blive
realkompetencevurderet.
Du skal, udover den personlige
uddannelsesplan, også lave et
ansøgningsskema om
kompetencebevis (fig. 2) for hvert
fag, du vil
realkompetencevurderes i.
Hvis du f.eks. vil søge
realkompetencevurdering for
faget Uddannelseslære fra VUT
I/ML, skal du beskrive, hvad du
har lavet siden VUT I/ML, der
hører ind under dette fag og
sammenholde det med BBU for
faget.

Fig. 2

Alle skemaer samt diverse bilag sendes til HSGS sagsbehandler, se på HSGS FIIN
teamsite for nærmere, derefter videresendes ansøgningerne til UC Syd,
Studievejleder Trine Rønholt, Campus Haderslev, Efter- og videreuddannelsen,
Lembckesvej 7, 6100 Haderslev.
GOD FORNØJELSE!
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Føring og risikoledelse

10 ECTS
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Organisation og arbejdspsykologi (AU i Ledelse)

10 ECTS
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Personel

10 ECTS
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Forvaltning + Logistik + Sagsbehandling +
Føreruddannelse, pkt. B, nr. 3: Logistik

5 ECTS

Valgfri emner*







Afgangsprojekt**

Uddannelseslære:
Tilrettelægge, gennemføre og
kontrollere enhver lektion i
kampuddannelse og
funktionsuddannelse
Udarbejde herunder kunne revidere en
fagplan
Vælge hensigtsmæssige
organisationsformer og
undervisningsmetoder
Anvende almindeligt forekommende
undervisningsmidler
Tilrettelægge, gennemføre og
kontrollere et uddannelsesforløb

Afgangsprojekt med hovedvægt på ledelse

10 ECTS

10-15 ECTS

