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EUV
Erhvervsuddannelse
for voksne
Hvad er dine kvalifikationer?
Inden du starter på en Erhvervsuddannelse for voksne (EUV), er TEC forpligtet til at have et overblik over, hvilke kvalifikationer du har, som kan være
relevante for din kommende uddannelse. Det kaldes en realkompetencevurdering (RKV).
Oplysningerne fra RKV’en bruger vi til at lave en uddannelsesplan for dig,
og vi tager stilling til, om du eventuelt kan blive fritaget for noget
undervisning
og eksamener på grund af tidligere uddannelse eller erhvervserfaring.
Realkompetencevurderingen på TEC vil vare mellem 1 og 5 dage. Når
vurderingen er gennemført, vil du blive placeret i et af nedenstående tre
EUV-programmer, og der laves en foreløbig personlig uddannelsesplan.
Vi laver uddannelsesplanen på baggrund af:
→→Dine dokumenterede kvalifikationer (fx uddannelser, erhvervserfaring m.v.)
→→Uddybende samtaler
→→Eventuel afprøvning af praktiske og teoretiske færdigheder
Har du begrænset eller ingen relevant uddannelse eller erfaring (EUV3),
vil vurderingen normalt vare en dag. For din mulige placering i EUV1 eller
EUV2 skal du påregne 1–2 dage mere. Jo mere du mener, at du allerede
kan, jo mere tid skal vi på TEC bruge på at afklare dig gennem prøver og
praktiske opgaver.
Program

RKV

Grundforløb

Hovedforløb

EUV 1: Hvis du har mindst to års relevant
erhvervserfaring indenfor de seneste
5 år

1–5 dage

Fuld merit

Skoleophold 10 % kortere end for
unge under 25 år, ingen praktik

EUV 2: Nogen erhvervserfaring men
mindre en 2 års relevant erfaring

1–5 dage

2–20 uger

Skoleophold 10 % kortere end for
unge under 25 år, praktik max 2 år

EUV 3: Begrænset eller ingen
erhvervserfaring

1–5 dage

20 uger (fuld tid)

Fuldt hovedforløb, som for unge
under 25 år

Du starter herefter på dit grundforløb i henhold til din tilmelding eller efter
aftale med en eventuel arbejdsgiver.
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Udfyld og medbring
Vi beder dig udfylde nedenstående og medbringe de udfyldte papirer samt
skriftlig dokumentation for relevant uddannelse og erhvervserfaring til mødet.
Medbring også dit nøglekort til NemID og et usb-stik, så vi eventuelt kan indhente flere oplysninger i løbet af RKV’en.

Navn:

Cpr-nr:					

Adresse:													

Postnummer:

By:

Telefon:

E-mail:								

Ønsket EUV-uddannelse:

Evt. speciale:												

Dokumenterede kvalifikationer
Uddannelse:
Hvornår

Fag
Dansk 9. klasse
Dansk 10. klasse
Dansk studentereksamen
Matematik 9. klasse
Matematik 10. klasse
Matematik studentereksamen
Anden prøve i Dansk fra Danmark (sprogcenter/VUC/HF)
Anden prøve i Matematik fra Danmark (VUC eller andet)
Udenlandsk ekvivaleret prøve i Dansk
Udenlandsk ekvivaleret prøve i Matematik
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Karakter

Dok. (×)
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Anden uddannelse
(kursusbeviser (fx AMU), enkeltfagsbeviser, svendebrev m.m.)
Hvornår

Fag

Uddannelsesinstitution

Dok. (×)

Erhvervserfaring
Lister over dine ansættelser kan findes på www.atp.dk og www.skat.dk
i dine årsopgørelser under lønindkomst.
Periode

Fag

Virksomhed/firma

Dok. (×)

Sted

Dok. (×)

Fritids- og tillidshverv
Ansæt.periode

Fag
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