
 
 
 

Katalog over udbud af fag på erhvervsakademierne 
inden for grøn omstilling 
 
Her følger oversigt over de aktuelle fag inden for grøn omstilling på Erhvervsakademi Aarhus, Cphbusiness og 
IBA Kolding (MH’s samarbejdspartnere om uddannelse i grøn omstilling). 
Hvis du overvejer efter/videreuddannelse i denne retning, og du har behov for vejledning vedr. valg af fag og 

faggrupper, så er du altid velkommen til at kontakte MH på tlf. 33 22 25 77. 

 

 
 

Fag (ECTS) fordelt pr. uddannelsesudbyder 

Niveau 
 

 

 

 
 

 

 

 

Akademiniveau Enkeltfag: Enkeltfag: Enkeltfag: 

 • Ledelse af 

bæredygtighed (5 

ECTS) (fra 

akademiuddannels

en i ledelse) 

• Ledelse af 

bæredygtighed (5 ECTS) 

(fra 

akademiuddannelsen i 

ledelse) 

• Ledelse af 

bæredygtighed (5 

ECTS) (fra 

akademiuddannelsen i 

ledelse) 

 • Bæredygtig 

forretningsforståelse 

(5 ECTS) (fra 

akademiuddannelse

n i international 

transport og logistik) 

• Bæredygtig 

forretningsforståelse (5 

ECTS) (fra 

akademiuddannelsen i 

international transport og 

logistik) 

• Bæredygtig 

forretningsforståelse 

(5ECTS) (fra 

akademiuddannelsen i 

international transport 

og logistik) IBA 

planlægger at udbyde 

fra foråret 2022 

 
En hel akademiuddannelse 

i miljøteknologi. 

Erhvervsakademi Aarhus 

udbyder af følgende fag fra 

uddannelsen: 

En hel akademiuddannelse 

i miljøteknologi. 

Cphbusiness udbyder 

følgende fag fra 

uddannelsen: 

 

 • Boringer på land (5 

ECTS) 

• CSR og cirkulær 

økonomi (5 ECTS) 

 

• CSR og cirkulær 

økonomi (5 ECTS) 

• Jordforurening (5 ECTS) 

 

https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/ledelse/ledelse-af-baeredygtighed/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/ledelse/ledelse-af-baeredygtighed/
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/ledelse/ledelse-af-baeredygtighed
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/ledelse/ledelse-af-baeredygtighed
https://www.iba.dk/efteruddannelser/merkonom-akademiuddannelser/ledelse-af-baeredygtighed
https://www.iba.dk/efteruddannelser/merkonom-akademiuddannelser/ledelse-af-baeredygtighed
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/international-transport-og-logistik/baeredygtig-forretningsforstaelse/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/international-transport-og-logistik/baeredygtig-forretningsforstaelse/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/international-transport-og-logistik/baeredygtig-forretningsforstaelse/
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/international-transport-og-logistik/baeredygtig-forretningsforstaaelse
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/international-transport-og-logistik/baeredygtig-forretningsforstaaelse
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/miljoeteknologi?uddannelse=Akademiuddannelsen_i_milj%C3%B8teknologi
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/miljoeteknologi?uddannelse=Akademiuddannelsen_i_milj%C3%B8teknologi
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/miljoeteknologi?uddannelse=Akademiuddannelsen_i_milj%C3%B8teknologi
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/boringer-pa-land/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/csr-og-cirkulaer-okonomi/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/csr-og-cirkulaer-okonomi/
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/miljoeteknologi/csr-og-cirkulaer-oekonomi
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/miljoeteknologi/csr-og-cirkulaer-oekonomi
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/miljoeteknologi/jordforurening


 
 
 

 

 • Drikkevand (5 ECTS) 

• Emission, lugt 

og støj (5 ECTS) 

• Jordforurening (5 

ECTS) 

• Kemikalielovgi

vning og - 

styring (5 

ECTS) 

• Miljøforbedring og 

mærkning af 

produkter (5 ECTS) 

• Miljøgodkendelse, 

miljøledelse og 

virksomhedsøkonom

i (10 ECTS) 

• Miljøplanlægni

ng og 

miljøinnovatio

n (5 ECTS) 

• Miljøprøvning: 

Prøvetagning, 

måling og 

laboratorieanalyse 

(10 ECTS) 

• Ressourcer - 

affald og 

genanvendels

e (5 ECTS) 

• Spildevandbeh

andling (10 

ECTS) 

• Virksomhedens 

miljøpåvirkninger: 

Miljø- og 

naturforståelse, 

spildevand, affald 

og afkast (10 

ECTS) 

 

• Kemikalielovgivning 

og - styring (5 ECTS) 

• Miljøforbedring og 

mærkning af produkter (5 

ECTS) 

• Miljøgodkendelse, 

miljøledelse og 

virksomhedsøkonomi 

(10 ECTS) 

• Miljøprøvning: 

Prøvetagning, måling og 

laboratorieanalyse (10 

ECTS) 

• Ressourcer - affald 

og genanvendelse 

(5 ECTS) 

• Spildevandbehandlin

g (10 ECTS) 

• Virksomhedens 

miljøpåvirkninger: Miljø- 

og naturforståelse, 

spildevand, affald og 

afkast (10 ECTS) 

 

https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/drikkevand/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/emission-lugt-og-stoj/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/emission-lugt-og-stoj/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/jordforurening/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/kemikalielovgivning-og-styring/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/kemikalielovgivning-og-styring/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/kemikalielovgivning-og-styring/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/miljoforbedring-og-maerkning-af-produkter/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/miljoforbedring-og-maerkning-af-produkter/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/miljoforbedring-og-maerkning-af-produkter/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/miljoforbedring-og-maerkning-af-produkter/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/miljogodkendelse-miljoledelse-og-virksomhedsokonomi/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/miljogodkendelse-miljoledelse-og-virksomhedsokonomi/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/miljogodkendelse-miljoledelse-og-virksomhedsokonomi/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/miljogodkendelse-miljoledelse-og-virksomhedsokonomi/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/miljogodkendelse-miljoledelse-og-virksomhedsokonomi/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/miljoplanlaegning-og-miljoinnovation/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/miljoplanlaegning-og-miljoinnovation/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/miljoplanlaegning-og-miljoinnovation/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/miljoplanlaegning-og-miljoinnovation/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/miljoprovning-provetagning-maling-og-laboratorieanalyse/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/miljoprovning-provetagning-maling-og-laboratorieanalyse/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/miljoprovning-provetagning-maling-og-laboratorieanalyse/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/miljoprovning-provetagning-maling-og-laboratorieanalyse/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/ressourcer-affald-og-genanvendelse/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/ressourcer-affald-og-genanvendelse/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/ressourcer-affald-og-genanvendelse/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/ressourcer-affald-og-genanvendelse/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/spildevandsbehandling/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/spildevandsbehandling/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/virksomhedens-miljopavirkninger/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/virksomhedens-miljopavirkninger/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/virksomhedens-miljopavirkninger/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/virksomhedens-miljopavirkninger/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/virksomhedens-miljopavirkninger/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/virksomhedens-miljopavirkninger/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/miljoteknologi/virksomhedens-miljopavirkninger/
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/miljoeteknologi/kemikalielovgivning-og-styring
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/miljoeteknologi/kemikalielovgivning-og-styring
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/miljoeteknologi/kemikalielovgivning-og-styring
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/miljoeteknologi/miljoeforbedring-og-maerkning-af-produkter
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/miljoeteknologi/miljoeforbedring-og-maerkning-af-produkter
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/miljoeteknologi/miljoeforbedring-og-maerkning-af-produkter
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/miljoeteknologi/miljoegodkendelse-miljoeledelse-og-virksomhedsoekonomi
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/miljoeteknologi/miljoegodkendelse-miljoeledelse-og-virksomhedsoekonomi
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/miljoeteknologi/miljoegodkendelse-miljoeledelse-og-virksomhedsoekonomi
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/miljoeteknologi/miljoegodkendelse-miljoeledelse-og-virksomhedsoekonomi
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/miljoeteknologi/miljoegodkendelse-miljoeledelse-og-virksomhedsoekonomi
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/miljoeteknologi/miljoeproevning-proevetagning-maaling-og-laboratorieanalyse
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/miljoeteknologi/miljoeproevning-proevetagning-maaling-og-laboratorieanalyse
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/miljoeteknologi/miljoeproevning-proevetagning-maaling-og-laboratorieanalyse
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/miljoeteknologi/miljoeproevning-proevetagning-maaling-og-laboratorieanalyse
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/miljoeteknologi/ressourcer-affald-og-genanvendelse
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/miljoeteknologi/ressourcer-affald-og-genanvendelse
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/miljoeteknologi/ressourcer-affald-og-genanvendelse
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/miljoeteknologi/ressourcer-affald-og-genanvendelse
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/miljoeteknologi/spildevandsbehandling
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/miljoeteknologi/spildevandsbehandling
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/miljoeteknologi/virksomhedens-miljoepaavirkninger-miljoe-og-naturforstaaelse-spildevand-affald-og-afkast
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/miljoeteknologi/virksomhedens-miljoepaavirkninger-miljoe-og-naturforstaaelse-spildevand-affald-og-afkast
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/miljoeteknologi/virksomhedens-miljoepaavirkninger-miljoe-og-naturforstaaelse-spildevand-affald-og-afkast
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/miljoeteknologi/virksomhedens-miljoepaavirkninger-miljoe-og-naturforstaaelse-spildevand-affald-og-afkast
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/miljoeteknologi/virksomhedens-miljoepaavirkninger-miljoe-og-naturforstaaelse-spildevand-affald-og-afkast
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/miljoeteknologi/virksomhedens-miljoepaavirkninger-miljoe-og-naturforstaaelse-spildevand-affald-og-afkast
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/miljoeteknologi/virksomhedens-miljoepaavirkninger-miljoe-og-naturforstaaelse-spildevand-affald-og-afkast


 
 
 

Diplomniveau 
Erhvervsakademi Aarhus 

udbyder af følgende fag fra 

uddannelsen: 

• Bæredygtig 

forretningsud

vikling (10 

ECTS) 

• Bæredygtige 

forretningsmodeller 

(10 ECTS) 

• Virksomheden og 

certificeringer, 

rapportering og 

dokumentation (5 

ECTS) 

• Virksomhed

ens sociale 

ansvarlighe

d (5 ECTS) 

• Bæredygtigt indkøb 

(5 ECTS) 

Livscyklus analyser 

(5 ECTS) 

 

Cphbusiness planlægger 

at udbyde uddannelsen 

fra efteråret 2022. 

 

Erhvervsakademi IBA 

Kolding udbyder af 

følgende fag fra 

uddannelsen: 

• Bæredygtig 

forretningsudviklin

g (10 ECTS) 

• Bæredygtige 

forretningsmodell

er (10 ECTS) 

• Virksomheden og 

certificeringer, 

rapportering og 

dokumentation (5 

ECTS) 

• Virksomhedens 

sociale 

ansvarlighed (5 

ECTS) 

• Bæredygtigt indkøb (5 

ECTS) 

Livscyklus analyser (5 

ECTS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/diplomuddannelse/baeredygtig-virksomhed/baeredygtig-forretningsudvikling/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/diplomuddannelse/baeredygtig-virksomhed/baeredygtig-forretningsudvikling/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/diplomuddannelse/baeredygtig-virksomhed/baeredygtig-forretningsudvikling/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/diplomuddannelse/baeredygtig-virksomhed/baeredygtige-forretningsmodeller/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/diplomuddannelse/baeredygtig-virksomhed/baeredygtige-forretningsmodeller/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/diplomuddannelse/baeredygtig-virksomhed/baeredygtige-forretningsmodeller/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/diplomuddannelse/baeredygtig-virksomhed/virksomheden-og-certificeringer-rapportering-og-dokumentation/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/diplomuddannelse/baeredygtig-virksomhed/virksomheden-og-certificeringer-rapportering-og-dokumentation/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/diplomuddannelse/baeredygtig-virksomhed/virksomheden-og-certificeringer-rapportering-og-dokumentation/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/diplomuddannelse/baeredygtig-virksomhed/virksomheden-og-certificeringer-rapportering-og-dokumentation/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/diplomuddannelse/baeredygtig-virksomhed/virksomheden-og-certificeringer-rapportering-og-dokumentation/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/diplomuddannelse/baeredygtig-virksomhed/virksomhedens-sociale-ansvarlighed/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/diplomuddannelse/baeredygtig-virksomhed/virksomhedens-sociale-ansvarlighed/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/diplomuddannelse/baeredygtig-virksomhed/virksomhedens-sociale-ansvarlighed/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/diplomuddannelse/baeredygtig-virksomhed/virksomhedens-sociale-ansvarlighed/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/diplomuddannelse/baeredygtig-virksomhed/baeredygtigt-indkob/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/diplomuddannelse/baeredygtig-virksomhed/baeredygtigt-indkob/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/diplomuddannelse/baeredygtig-virksomhed/livscyklus-analyser/
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/diplomuddannelse/baeredygtig-virksomhed/livscyklus-analyser/
https://www.iba.dk/efteruddannelser/baeredygtig_forretningsudvikling_diplomuddannelse
https://www.iba.dk/efteruddannelser/baeredygtig_forretningsudvikling_diplomuddannelse
https://www.iba.dk/efteruddannelser/baeredygtig_forretningsudvikling_diplomuddannelse
https://www.iba.dk/efteruddannelser/diplom_baeredygtige_forretningsmodeller
https://www.iba.dk/efteruddannelser/diplom_baeredygtige_forretningsmodeller
https://www.iba.dk/efteruddannelser/diplom_baeredygtige_forretningsmodeller
https://www.iba.dk/efteruddannelser/diplom_virksomheden_certificeringer_rapportering_dokumentation
https://www.iba.dk/efteruddannelser/diplom_virksomheden_certificeringer_rapportering_dokumentation
https://www.iba.dk/efteruddannelser/diplom_virksomheden_certificeringer_rapportering_dokumentation
https://www.iba.dk/efteruddannelser/diplom_virksomheden_certificeringer_rapportering_dokumentation
https://www.iba.dk/efteruddannelser/diplom_virksomheden_certificeringer_rapportering_dokumentation
https://www.iba.dk/efteruddannelser/diplom_virksomhedens_sociale_ansvarlighed
https://www.iba.dk/efteruddannelser/diplom_virksomhedens_sociale_ansvarlighed
https://www.iba.dk/efteruddannelser/diplom_virksomhedens_sociale_ansvarlighed
https://www.iba.dk/efteruddannelser/diplom_baeredygtigt-indkoeb
https://www.iba.dk/efteruddannelser/diplom_livscyklusanalyser

