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Akademiuddannelsen i Golfmanagement  består af moduler af 4 eller 8 ugers varighed, 4 dages internatkursus pr. 4 ugers kursus,  og den øvrige tid
er fordelt på forberedelse, samt projektskrivning med vejledning. Modulerne afsluttes med en eksamen, hvor projektet forsvares.

År Modul ECTS Kursuspris
Internat

kursus Kursusuger  Samlet udgift  
2019 1 10 17.900                   2 x 4 dage 8 17.900                                                                                                                                                                     
2019 2 10 17.900                   2 x 4 dage 4 17.900                                                                                                                                                                     
2020 3 10 17.900                   2 x 4 dage 4 17.900                                                                                                                                                                     
2020 4 5 8.950                      1x 4 dage 8 8.950                                                                                                                                                                        
2020 5 5 8.950                      1 x 4 dage 4 8.950                                                                                                                                                                        
2021 6 10 17.900                   2 x 4 dage 4 17.900                                                                                                                                                                     
2021 7 10 17.900                   2,5 dage + vejleding 4 17.900                                                                                                                                                                     

60 107.400                36 107.400                                                                                                                                                                  
-                                                                                                                                                                                 

Den samlede pris for kurset incl. internat og bøger over 3 år kr. 107.400 = 35.800 pr. år 

Tilskudsmuligheder
Der er en række tilskudmuligheder som kan benyttes af deltagere på videregående uddannelser for at reducere omkostningen. 
Statens Voksen Uddannelsesstøtte SVU giver studerende der opfylder betingelserne, og deres arbejdsgivere mulighed for at søge tilskud til uddannelse i 2019 er taksten  kr. 2.580/uge eller kr. 
516,00 per fraværsdag.

Hvis den studerende eksempelvis indgår en aftale med sin arbejdsgiver om 6 ugers  frihed til deltagelse i undervisning, eksamen samt opgaveskrivning pr. år udløser dette et tilskud på 6 x 2580 = 
15.480 kr. Der kan søges SVU op til 8 uger pr. 10 ECTS modul, afhængigt af hvor mange uger den studerende har orlov fra arbejdspladsen i forbindelse med uddannelsen – det endelige antal 
fraværsdage aftales individuelt mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Den enkelte studerende skal søge SVU forud for selve uddannelsesforløbet på et skema, som kan downloades fra www.svu.dk, 
hvor man også kan læse mere om SVU.

Omstilingsfonden giver tilskud på 10.000 kr. pr. år til ufaglærte og faglærte der tager en akademi eller diplomuddannelse.  Tilskuddet fratrækkes kursusprisen. 

For en deltager som kan opnå tilskud fra SVU og Omstillingsfonden som beskrevet ovenfor er prisen pr. år 10.320 

Der er tale om et prisoverslag. Idrættens Udviklings Center tager forbehold for ændringer i vilkår, priser etc. 
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