
Diplomuddannelse 
i outdoor 

Stå stærkere med branchens mest kompetente efter- og videreuddannelse

https://eadania.dk/efteruddannelse/


Branchens mest kompetente efter- og videreuddannelse
Diplomuddannelsen i outdoor er skræddersyet til såvel de som arbejder med det nu og de som 
ønsker at arbejde indenfor outdoor og oplevelsesindustrien. Du kan også komme fra en udviklings-
stilling i det offentlige.

Uddannelsen giver dig en uvurderlig ”værktøjskasse”, som du dels kan bruge i din fremtidige karriere, 
dels til at skabe resultater i processen med at udvikle indenfor outdoor området.

Dit udbytte
Med en Diplomuddannelse inden for outdoor får du de uddannelsesmæssige kompetencer, som kræves 
i fremtiden inden for oplevelsesindustrien.

Du bliver inspireret af dine medstuderende på uddannelsen, der i lighed med dig brænder for at gøre 
en forskel, nemlig at skabe udvikling indenfor outdoor området.

Du bliver undervist af nogle af servicebranchens dygtigste og mest erfarne undervisere, hvilket sikrer 
sammenhæng og genkendelse mellem teori og praksis.

Deltagerprofil
Du har sandsynligvis job i oplevelsesindustrien outdoor, eller du har måske en drøm om at komme til 
at arbejde inden for området og vil bruge de nødvendige ressourcer i uddannelse. Du kan også komme 
fra en offentlig ansættelse hvor du arbejder med udvikling inden for området. Uanset dit nuværende 
udgangspunkt brænder du for at udvikle dig og benytte din viden i dagligdagen.

Derudover har du gennemført en videregående uddannelse eller kan dokumentere tilsvarende niveau.

Varighed og eksamen
Uddannelsen er sammensat af individuelle fag inden for emnet outdoor. Du kan således selv bestemme 
om du kun vil tage dele af eller hele uddannelsen.

Undervisningen gennemføres som en kombination af internat og online læring. Forløbet fordeles som 
følger: Dag 1 og 2: internat, Dag 3 og 4: online via et hybrid læringsrum, Dag 5 og 6: internat
Dag 7: online via et hybrid læringsrum

Første og anden undervisningsdag afholdes som internat. De efterfølgende 2 undervisningsdage bestem-
mer du selv, om du vil deltage online via et hybrid læringsrum eller at møde fysisk op. Derefter følger 
2 undervisningsdage, der afholdes som internat. Sidste undervisningsdag bestemmer du selv om du vil 
deltage online eller at møde fysisk op.

Ud over de indlagte undervisningsdage skal du påregne en hjemmearbejde i form af forberedelse, op-
gaver, handlingsplaner m.v. 

Endelig afsluttes hvert af de enkelte moduler med en obligatorisk eksamen.



Outdoor-uddannelsen består af følgende moduler: 

Mål
Med uddannelsen bliver du i stand til at arbejde med:

• Forskellige perspektiver på oplevelsesøkonomi
• Hvem er fremtidens forbruger?
• Idégenereringsværktøjer og udvikling af oplevelseskoncepter
• Oplevelsesøkonomi i forskellige værdikæder og oplevelsens DNA
• Oplevelsesøkonomi – best practice og erfaringer.
• Strategiske værktøjer til indførelse af oplevelsesledelse
• Nye serviceudfordringer – fra servicemanagement til oplevelsesledelse
• Design af events set i en oplevelsesøkonomisk kontekst
• Projektledelsesværktøjer, teamsætning og ledelse af frivillige
• Projekt- og økonomistyring, samt risikostyring og kriseledelse

Samtidig åbner uddannelsen for en lang række andre spændende muligheder for videreuddannelse, 
hvis du ønsker at dygtiggøre dig. Det er kun fantasien og energien, som sætter begrænsninger
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Kontakt for yderligere information:

Dania Erhverv er Erhvervsakademi Danias samlede enhed for efter- og videreuddannelse. Dania Erhverv udbyder 
efter- og videreuddannelser i form af akademiuddannelser, kurser og skræddersyede konsulentløsninger til private 
og offentlige virksomheder. Vi arbejder målrettet med at skabe personlig udvikling for den enkelte og vækst for 
virksomheder i lokalområderne, i regionerne og på landsplan.

 

Dania Erhverv 

Gitte Trier 
Mail: gitr@eadania.dk
Tlf:  +45 3029 0641 

Tilmelding
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Diplomuddannelsen i outdoor er du 
meget velkommen ringe til Gitte Trier på 30290641 

Link til mere information samt datoer og tilmelding: 
https://eadania.dk/efteruddannelse/brancherettede-forloeb/diplomuddannelsen-i-outdoor/
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