
Uddannelsen blev 
byggesten til kandidatgrad 

 

En erhvervsakademiuddannelse som Finansøkonom på Erhvervsakademi SydVest kan være et 
godt afsæt til at studere videre på universitetet. Det er Peter Grønvang Christensen et godt 
eksempel på. Oprindeligt havde Peter andre planer med sin uddannelse, men nu er han i fuld 
gang med en bachelor på Syddansk Universitet og sigter efter en karriere som investerings- 
ekspert. 

 
Med en erhvervsakademiuddannelse kan man få 
merit for flere fag, hvis man vælger at læse videre 
og for eksempel tage en bachelor på universitet. 
Det betyder, at man kan gennemføre en bachelor 
på halvandet år mod normalt tre. Det spring valgte 
27-årige Peter at tage, og nu er han godt i gang 
med at videreuddanne sig. Springet har været 
stort, men Peter har følt sig godt klædt på. 

 

- Undervisningsformen er meget anderledes på 
universitet, for du har ikke den personlige kontakt 
med din underviser og dermed ikke den samme 
mulighed for rådgivning undervejs i studiet. 
Erhvervsakademiuddannelsen har både givet 
mig den rette faglige viden, men også en tro på 
mig selv og en vished for, at mine evner rækker, 
fortæller 27-årige Peter. 

 

Peter læser i øjeblikket HA Almen på Syddansk 
Universitet. Han valgte at bygge ovenpå sin 
finansøkonomuddannelse, fordi den planlagte 
karriere som bankrådgiver alligevel ikke fangede 
ham, efter han havde prøvet jobbet.Det er dog 
stadig bankverdenen, der trækker, og nu sigter 
han efter et job som investeringsrådgiver. 

 

Overvej din karriere tidligt 
Det har taget tid for Peter at finde ønske- 
jobbet, men nu er kursen sat. Efter 
bacheloren er næste skridt en kandidat- 
uddannelse i økonomi – Cand.oecon. – også på 
universitet. Han er glad for den erfaring han 
har fået undervejs, og når han ser tilbage, har 
han også et konkret råd til nye studerende, der 
overvejer uddannelsen som Finansøkonom. 

 

- Undersøg de jobmuligheder, som ud- 
dannelsen giver dig, inden du starter på studiet. 
Det giver dig et godt billede af, hvad du skal 
fokusere på undervejs, og hvad du skal prøve af i 
din praktikperiode.Hvis du med det samme ved, at 
du vil læse videre, kan du også fokusere meget på 
den teoretiske del og gøre underviseren opmærk- 
som på, at det er den vej, du gerne vil gå. 

BLÅ BOG 
Peter Grønvang Christensen: 

• Alder: 27 år 

• Bopæl: Esbjerg 

• Uddannelse: Erhvervsakademi 

uddannelsen som Finansøkonom og 

nu bachelor i HA Almen 

• Job: Student assistent i HR afdelingen, 

Maersk Oil i Esbjerg 

• Fritid: Peter bruger gerne sin fritid på 

at spille musik, og spiller alt fra 

guitar og bas til banjo og klaver 


