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Åbent hus arrangementer 2018  

 

På ug.dk vil du løbende kunne se, hvor og hvornår der er åbent hus arrangementer: 

https://www.ug.dk/arrangementer  

Under 'Arrangementer' kan afgrænse dine søgeresultater efter uddannelsestyper og finde en oversigt over uddannelser med 

åbent hus arrangementer i hele Danmark. 

 

Datoer for de enkelte uddannelsessteder: 

Oversigten nedenfor er inddelt i universitetsuddannelser, professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser og 

andre uddannelser (politi, forsvar). OBS: Ikke alle uddannelsessteder er med på listen. 

Links til de enkelte uddannelsessteders åbent hus arrangementer. Gå ind på deres hjemmeside for nærmere oplysninger og 

program.  

 

 

 

 

 

https://www.ug.dk/arrangementer
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Universitetsuddannelser 

Tidspunkt Sted Supplerende 

Torsdag 1. februar  

 

Arkitektskolen, Designskolen, 

Konservatorskolen  

(Det Kongelige Danske Kunstakademis 
Skoler for Arkitektur, Design og 
Konservering) 
https://kadk.dk/kalender/aabent-hus-

paa-kadk-1  

KADK åbner dørene til Arkitekt-, Design- og 

Konservatoruddannelserne på Campus Holmen og på 

Esplanaden. Du kan på egen hånd besøge vores studiepladser, 

værksteder og biblioteket. Du kan møde studerende, 

undervisere og studievejledere, som du kan tale med om 

uddannelserne, studielivet og om hvordan du søger ind. 

 

Åbent Hus for CBS' bacheloruddannelser i 2018: 
 
Sidst i februar - dato annonceres senere på på 
året. 
 
Midt i april - dato annonceres senere på året 
 

CBS Copenhagen Business School 

http://www.cbs.dk/uddannelse/bachel

orud dannelser/aabent-hus-bachelor  

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL ÅBNER DØRENE 

Programmet for åbent hus 2018 vil blive offentliggjort på siden 
her. 

https://www.cbs.dk/uddannelse/bacheloruddannelser/aaben
t-hus-bachelor  

Hvert forår holder CBS flere Åbent Hus-arrangementer, hvor du 
kan komme forbi og høre præsentationer om CBS og vores 
uddannelser. Du kan også møde studievejledere og studerende 
fra CBS. 

Sted: 

Copenhagen Business School 

Solbjerg Plads 3 

2000 Frederiksberg 

https://kadk.dk/kalender/aabent-hus-paa-kadk-1
https://kadk.dk/kalender/aabent-hus-paa-kadk-1
http://www.cbs.dk/uddannelse/bacheloruddannelser/aabent-hus-bachelor
http://www.cbs.dk/uddannelse/bacheloruddannelser/aabent-hus-bachelor
https://www.cbs.dk/uddannelse/bacheloruddannelser/aabent-hus-bachelor
https://www.cbs.dk/uddannelse/bacheloruddannelser/aabent-hus-bachelor
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Vi holder Åbent Hus i februar 2018. 
 
Kolding d. 3. februar kl. 12-15 
Åbent Hus om bacheloruddannelser og 
kandidatuddannelser. 
 
Sønderborg d. 3. februar kl. 9-16 
Åbent Hus om bacheloruddannelser og 
kandidatuddannelser. 
 
Odense d. 7. februar kl. 12.30-16.30 
Åbent Hus om kandidatuddannelser, tilvalg og 
efteruddannelse. 
 
Esbjerg d. 24. februar kl. 10-14 
Åbent Hus om bacheloruddannelser, 
kandidatuddannelser og efteruddannelse. 
 
Odense d. 24. februar kl. 11-15 
Åbent Hus om bacheloruddannelserne. 
 
Slagelse d. 24. februar kl. 10-12 
Åbent Hus om bacheloruddannelser og HD-studiet. 

 

Syddansk Universitet SDU 

http://www.sdu.dk/Uddannelse/Optage

lse/Bacheloruddannelser/moed_sdu.as

px 

 

 

 
Campus i Aalborg: fredag den 2. marts kl. 9.30 - 
17.00 

campus i København: onsdag den 7. februar kl. 
13.00 - 17.00 

Campus i Esbjerg: lørdag den 24. februar kl. 10.00 
- 14.00 

Ålborg Universitet AAU i Ålborg, 

København og Esbjerg 

http://www.aabenthus.aau.dk/  

 
Til Åbent Hus kan du opleve, hvad det vil sige at være 
studerende på AAU. Du kan høre oplæg om uddannelser, hvor 
nuværende studerende fortæller om hverdagen på deres eget 
studie, og høre oplæg om alt det, der også hører til valg af 
uddannelse - udlandsophold, job, bolig og studieformen på 
AAU, problembaseret læring 
Vores studievejledere står klar i stande til at svare dig på alle de 
spørgsmål, du måtte have - hvad enten de handler om studieliv, 
bøger, eksamen eller livet på SU. 

https://www.sdu.dk/da/uddannelse/brobygning/aabent_hus_sdu/aaabenthus_kandidat_evu
https://www.sdu.dk/da/uddannelse/brobygning/aabent_hus_sdu/aaabenthus_kandidat_evu
http://www.sdu.dk/Uddannelse/Optagelse/Bacheloruddannelser/moed_sdu.aspx
http://www.sdu.dk/Uddannelse/Optagelse/Bacheloruddannelser/moed_sdu.aspx
http://www.sdu.dk/Uddannelse/Optagelse/Bacheloruddannelser/moed_sdu.aspx
http://www.aabenthus.aau.dk/
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Onsdag den 28. februar 2018. 
 

 

 

Det Informationsvidenskabelige 

Akademi (Danmarks Biblioteksskole) 

http://studier.ku.dk/bachelor/informati

onsvidenskab-og-

kulturformidling/besoeg/aabent-hus  

 

Til Åbent Hus kan du se campus, møde studerende, undervisere 

og studievejleder fra bacheloruddannelserne og få svar på dine 

spørgsmål om uddannelsens indhold, studiemiljøet, optagelse 

og meget mere. 

 

Onsdag den 14. februar 2018: Åbent hus kandidat 

Tirsdag den 27. februar 2018: Åbent hus bachelor 

Onsdag den 21. marts 2018: Åbent hus bachelor 

 

 

 

 

Roskilde Universitets Center RUC 

https://ruc.dk/abent-hus-roskilde-

universitet   

Til Åbent Hus kan du se campus og høre oplæg om de enkelte 
bacheloruddannelser og optagelsesregler. De forskellige oplæg 
afholdes flere gange, så du kan sammensætte et program 
tilpasset netop dine ønsker og behov. 

Du kan også møde repræsentanter fra RUC's 
bacheloruddannelser og fag, hvor du kan spørge til det faglige 
indhold, studiemiljø, undervisningen etc., ligesom 
Studievejledningen står klar til at svare på generelle spørgsmål 
om optagelse, adgangskrav, uddannelsesstruktur og hvad du 
ellers måtte have af spørgsmål. 

 

Torsdag den 1. marts 2018 

 

Danmarks Tekniske Universitet DTU 

http://www.aabenthus.dtu.dk/ 

Næste Åbent Hus på DTU er den 1. marts 2018. Kom tilbage 1. 

februar og se programmet for dagen.  

 

Uge 9  

 

 

 

Københavns Universitet 

http://studier.ku.dk 

 

 

 

Til Åbent Hus kan du snakke med studerende, studievejledere 
og undervisere og du kan få svar på de spørgsmål, du måske 
ikke kan læse dig til. Mærk stemningen, få en rundvisning og 
bliv klogere på dit studievalg. 

http://studier.ku.dk/bachelor/informationsvidenskab-og-kulturformidling/besoeg/aabent-hus
http://studier.ku.dk/bachelor/informationsvidenskab-og-kulturformidling/besoeg/aabent-hus
http://studier.ku.dk/bachelor/informationsvidenskab-og-kulturformidling/besoeg/aabent-hus
https://ruc.dk/abent-hus-roskilde-universitet
https://ruc.dk/abent-hus-roskilde-universitet
http://www.aabenthus.dtu.dk/
http://studier.ku.dk/
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Søndre Campus 

Jura, teologi og de humanistiske uddannelser har 
Åbent Hus den 28. februar 

Nørre Campus 

De natur- og biovidenskabelige uddan-
nelser holder Åbent Hus den 28. februar 

De sundhedsvidenskabelige uddannelser holder 
Åbent Hus den 1. marts 

Skovskolen 

Skovskolens grønne uddannelser holder Åbent Hus 
den 1. marts 

City Campus 

De samfundsvidenskabelige uddannelser holder 
Åbent Hus den 2. marts 

Frederiksberg Campus 

De natur- og biovidenskabelige uddan-
nelser holder Åbent Hus den 2. marts 

 

 http://studier.ku.dk/bachelor/a-z/besoeg-en-uddannelse/hvad-
er-aabent-hus/  

 

 

 

http://studier.ku.dk/bachelor/aabent-hus/hvornaar-er-der-aabent-hus/aabent-hus-paa-soendre-campus/
http://studier.ku.dk/bachelor/aabent-hus/hvornaar-er-der-aabent-hus/aabent-hus-paa-soendre-campus/
http://studier.ku.dk/bachelor/aabent-hus/hvornaar-er-der-aabent-hus/aabent-hus-paa-noerre-campus/
http://studier.ku.dk/bachelor/aabent-hus/hvornaar-er-der-aabent-hus/aabent-hus-paa-noerre-campus/
http://studier.ku.dk/bachelor/aabent-hus/hvornaar-er-der-aabent-hus/aabent-hus-paa-noerre-campus/
http://studier.ku.dk/bachelor/aabent-hus/hvornaar-er-der-aabent-hus/aabent-hus-paa-noerre-campus/
http://studier.ku.dk/bachelor/aabent-hus/hvornaar-er-der-aabent-hus/aabent-hus-paa-skovskolen/
http://studier.ku.dk/bachelor/aabent-hus/hvornaar-er-der-aabent-hus/aabent-hus-paa-skovskolen/
http://studier.ku.dk/bachelor/aabent-hus/hvornaar-er-der-aabent-hus/aabent-hus-paa-city-campus/
http://studier.ku.dk/bachelor/aabent-hus/hvornaar-er-der-aabent-hus/aabent-hus-paa-city-campus/
http://studier.ku.dk/bachelor/aabent-hus/hvornaar-er-der-aabent-hus/aabent-hus-paa-frederiksberg-campus/
http://studier.ku.dk/bachelor/aabent-hus/hvornaar-er-der-aabent-hus/aabent-hus-paa-frederiksberg-campus/
http://studier.ku.dk/bachelor/a-z/besoeg-en-uddannelse/hvad-er-aabent-hus/
http://studier.ku.dk/bachelor/a-z/besoeg-en-uddannelse/hvad-er-aabent-hus/
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1., 2. og 3.  marts 2018 

 
Aarhus Universitet AU og øvrige 

videregående uddannelser i Aarhus 

www.udays.dk 

 
132 uddannelser i Aarhus holder åbent hus over 3 dage. 

 

Tirsdag den 27. februar 2018 14:00 - 19:30 

 

 

IT-Universitetet 

https://www.itu.dk/om-

itu/events/events/2017/aabent-hus---

bachelor-2018  

 

Til Åbent Hus har du mulighed for at besøge IT-Universitetet 
og på egen krop mærke energien, der er på universitetet.  

Hvor 
Atrium på IT-Universitetet, Rued Langgaards Vej 7, 2300 
København S  

Du kan møde studerende og studievejledere, som er klar til at 
svare på dine spørgsmål, og du kan høre oplæg, som vil give 
dig et dybere indblik i de enkelte uddannelser, deres 
fagligheder og karrieremuligheder.  

 

 

 

 

 

Professionsbacheloruddannelser 

Tidspunkt  Sted Supplerende 

http://www.udays.dk/
https://www.itu.dk/om-itu/events/events/2017/aabent-hus---bachelor-2018
https://www.itu.dk/om-itu/events/events/2017/aabent-hus---bachelor-2018
https://www.itu.dk/om-itu/events/events/2017/aabent-hus---bachelor-2018
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Tirsdag den 27. februar i København kl. 17.00-
20.00 
Torsdag den 1. marts i Aarhus kl. 17.00 - 20.00 
 

Danmark Medie og Journalisthøjskole,  

 

http://www.dmjx.dk/uddannelser/studie

vejledning/aabent-hus 

Én gang om året kan du møde undervisere og studerende, som 

fortæller dig om vores uddannelser, og hvordan det er at gå på 

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.  

Programmet er først klar, når datoerne nærmer sig. 

Åbent hus på Fysioterapeutuddannelsen  
26. februar 2018 i Roskilde 
27. februar 2018 i Næstved 
 
Åbent hus på Leisure Management-uddannelsen  
26. februar 2018 i Roskilde 
1. marts 2018 i Nykøbing F 
 
Åbent hus på Læreruddannelsen  
26. februar 2018 i Roskilde 
28. februar 2018 i Vordingborg  
 
Åbent hus på Pædagoguddannelsen  
26. februar 2018 i Roskilde 
28. februar 2018 i Vordingborg 
28. februar 2018 i Slagelse 
1. marts 2018 i Nykøbing F 
 
Åbent hus på Socialrådgiveruddannelsen  
26. februar 2018 i Roskilde  
28. februar i Slagelse 
1. marts 2018 i Nykøbing F 
 
Åbent hus på Sygeplejerskeuddannelsen  
26. februar 2018 i Roskilde 
27. februar i Næstved 
28. februar i Slagelse  
1. marts 2018 i Nykøbing F 

PH Absalon 

https://phabsalon.dk/  

  

 

Professionshøjskolen Absalon holder løbende Åbent Hus om 

vores 11 forskellige grunduddannelser. Du kan på disse sider - 

se tid og sted for de enkelte arrangementer. 

https://phabsalon.dk/det-sker/moed-os-dit-

uddannelsesvalg/aabent-hus   

http://www.dmjx.dk/uddannelser/studievejledning/aabent-hus
http://www.dmjx.dk/uddannelser/studievejledning/aabent-hus
https://phabsalon.dk/arrangementer/arrangement/informationsmoeder-paa-fysioterapeutuddannelsen/
https://phabsalon.dk/arrangementer/arrangement/informationsmoede-paa-leisure-managementuddannelsen/
https://phabsalon.dk/arrangementer/arrangement/informationsmoeder-paa-laereruddannelsen/
https://phabsalon.dk/arrangementer/arrangement/informationsmoeder-paa-paedagoguddannelsen/
https://phabsalon.dk/arrangementer/arrangement/informationsmoeder-paa-socialraadgiveruddannelsen/
https://phabsalon.dk/arrangementer/arrangement/informationsmoeder-paa-sygeplejerskeuddannelsen/
https://phabsalon.dk/
https://phabsalon.dk/det-sker/moed-os-dit-uddannelsesvalg/aabent-hus
https://phabsalon.dk/det-sker/moed-os-dit-uddannelsesvalg/aabent-hus
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Åbent hus på Administrationsbachelor  
27. februar 2018 i Næstved 
 
Åbent hus på Ergoterapeutuddannelsen  
27. februar 2018 i Næstved 
 
Åbent hus på Ernæring- og Sundhedsuddannelsen  
27. februar 2018 i Sorø 
 
 
Åbent hus på Bioanalytikeruddannelsen  
27. februar 2018 i Næstved 
 
Åbent hus på Diplomingeniør i Bioteknologi  
1. marts 2018 i Kalundborg 
 

 
Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 15-18 
 

Bioanalytiker 

Ergoterapeut 

Ernæring og Sundhed 

Fysioterapeut 

Global Nutrition and Health 

Jordemoder 

Katastrofe- og risikomanager 

Metropol København 

https://www.phmetropol.dk/uddannelse

r/aabent+hus  

Kom og se om en af vores uddannelser er noget for dig, når 
vi slår dørene op til Åbent Hus. 
 
Åbent Hus giver dig mulighed for at få en helt tæt 
fornemmelse af, hvad det vil sige at læse til sygeplejerske, 
lærer, ergoterapeut eller en af de andre 
professionsuddannelser. 
 

https://phabsalon.dk/arrangementer/arrangement/informationsmoede-administrationsbachelor/
https://phabsalon.dk/arrangementer/arrangement/informationsmoede-paa-ergoterapeutuddannelsen/
https://phabsalon.dk/arrangementer/arrangement/informationsmoede-den-5-maj-2015-kl-19/
https://phabsalon.dk/arrangementer/arrangement/informationsmoede-bioanalytikeruddannelsen/
https://phabsalon.dk/arrangementer/arrangement/informationsmoede-paa-diplomingenioer-i-bioteknologi/
http://www.phmetropol.dk/uddannelser/bioanalytiker
http://www.phmetropol.dk/uddannelser/ergoterapeut
http://www.phmetropol.dk/uddannelser/pb+ernaering+sundhed
http://www.phmetropol.dk/uddannelser/fysioterapeut
http://www.phmetropol.dk/english/bachelors+degree+in+global+nutrition+and+health
http://www.phmetropol.dk/uddannelser/jordemoder
http://www.phmetropol.dk/uddannelser/risikomanager
https://www.phmetropol.dk/uddannelser/aabent+hus
https://www.phmetropol.dk/uddannelser/aabent+hus
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Laborant 

Laboratorieteknologi 

Radiograf 

Adresse: Campus Sigurdsgade, Sigurdsgade 26, 
2200 København N 
 
Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 15-18 
 

Sygeplejerske 

Administrationsbachelor 

Administrationsøkonom 

Professionsbachelor i skat 

 

Adresse: Campus Tagensvej, Tagensvej 86, 2200 
København N 

Onsdag den 28. februar 2018 kl. 17-20 

Lærer 

Meritlærer 

Natur- og kulturformidler 

Adresse: Læreruddannelsen på Frederiksberg, 
Nyelandsvej 27-29, 2000 Frederiksberg 

 

Onsdag den 28. februar 2018 kl. 15-18 

 

http://www.phmetropol.dk/uddannelser/laborant
http://www.phmetropol.dk/uddannelser/pb+labteknik
http://www.phmetropol.dk/uddannelser/radiograf
http://www.phmetropol.dk/uddannelser/sygeplejerske
https://www.phmetropol.dk/uddannelser/pb+offentlig+adm
http://www.phmetropol.dk/uddannelser/administrationsoekonom
http://www.phmetropol.dk/uddannelser/administrationsoekonom
https://www.phmetropol.dk/uddannelser/pb+i+skat
https://www.phmetropol.dk/uddannelser/pb+i+skat
http://www.phmetropol.dk/uddannelser/laerer
http://www.phmetropol.dk/uddannelser/meritlaerer
http://www.phmetropol.dk/uddannelser/natur-+og+kulturformidling
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Socialrådgiver  

 
Adresse: Socialrådgiveruddannelsen på 
Frederiksberg, Kronprinsesse Sofies Vej 35, 2000 
Frederiksberg 
 

 

 
Campus Carlsberg, tirsdag den 27. februar 2018.  
Mød følgende uddannelser: 
 

Læreruddannelsen 

Pædagoguddannelsen 

Tekstilformidleruddannelsen 

Tegnsprogstolkeuddannelsen 

PAU 

Meritlærer 

Campus Nordsjælland, tirsdag den 6. marts 2018. 
Mød følgende uddannelser: 

Sygeplejerskeuddannelsen 

Fysioterapeutuddannelsen 

Psykomotorikuddannelsen 

Pædagoguddannelsen 

 

UCC København 

https://ucc.dk/om-ucc/kontakt/aabent-

hus  

Hvert år i februar/marts holder vi åbent hus på både Campus 
Carlsberg og Campus Nordsjælland. Her har du mulighed for 
at møde undervisere og studerende fra alle vores uddannelser 
og blive lidt klogere på din fremtid.  

http://www.phmetropol.dk/uddannelser/socialraadgiver
http://ucc.dk/laerer
https://ucc.dk/paedagog
https://ucc.dk/tekstilformidler
https://ucc.dk/tegnsprogstolk
https://ucc.dk/paedagogisk-assistent
https://ucc.dk/laerer/meritlaerer
https://ucc.dk/sygeplejerske
http://ucc.dk/fysioterapeut
https://ucc.dk/psykomotorisk-terapeut
https://ucc.dk/paedagog
https://ucc.dk/om-ucc/kontakt/aabent-hus
https://ucc.dk/om-ucc/kontakt/aabent-hus
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Tirsdag den 20. februar på UCL Campus 
Svendborg, Klostervænget 2-4, 5700 Svendborg: 

 
Pædagoguddannelsen 
 
Sygeplejerskeuddannelsen 
 
Torsdag den 22. februar kl. 16-19 på UCL Campus 
Vejle, Vestre Engvej 51 C, 7100 Vejle: 
Socialrådgiveruddannelsen 
 

 Sygeplejerskeuddannelsen 
 

Torsdag den 22. februar på UCL Campus Jelling, 
Stationsvej 4, 7300 Jelling: 
 
Læreruddannelsen 
Pædagoguddannelsen 
 
Lørdag den 24. februar på UCL Campus Odense, 
Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M: 
 

Adminstrationsbacheloruddannelsen 
 
Bioanalytikeruddannelsen 
 
Ergoterapeutuddannelsen 
 
Fysioterapeutuddannelsen 
 
Læreruddannelsen 
 
Pædagoguddannelsen 
 
Radiografuddannelsen 

UC Lillebælt 

http://ucl.dk/uddannelser/studievejledni

ng-

professionsbacheloruddannelser/aabent-

hus/  

Åbent hus giver dig indblik i uddannelsen 
Åbent hus-arrangementet er en af dine muligheder for at få et 
indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle 
uddannelse. 
Du kan komme og høre om: 
 Uddannelsens opbygning og indhold 
 Livet som studerende på uddannelsen 
 Optagelseskriterier 
 Karrieremuligheder 
Du behøver ikke tilmelde dig for at deltage i åbent hus. 
 

http://ucl.dk/uddannelser/studievejledning-professionsbacheloruddannelser/aabent-hus/
http://ucl.dk/uddannelser/studievejledning-professionsbacheloruddannelser/aabent-hus/
http://ucl.dk/uddannelser/studievejledning-professionsbacheloruddannelser/aabent-hus/
http://ucl.dk/uddannelser/studievejledning-professionsbacheloruddannelser/aabent-hus/
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Socialrådgiveruddannelsen 
 
Sygeplejerskeuddannelsen 

 
 

Erhvervsakademiuddannelser 

Tidspunkt Sted Supplerende 

 

Roskilde 

Tirsdag den 27. februar kl. 17-19 

Næstved  

Tirsdag den 27. februar kl. 17-19 

Slagelse 

Lørdag den 24. februar kl. 10-13 

Køge 

Torsdag den 1. marts fra kl. 17-19 

 

Øvrige afdelinger: 

Hold øje på: https://www.easj.dk/kalender/  

 

Erhvervsakademi Sjælland 

https://www.easj.dk/  

 
 
 
 
 
 

 
Onsdag d. 28. februar 2018 kl. 12-18 

KEA Campus - Guldbergsgade 29N 
2200 København N 
 

 

 

Københavns Erhvervs Akademi KEA  

http://www.kea.dk/da/topmenu/aabent-

hus/ 

 

 

https://www.easj.dk/kalender/
https://www.easj.dk/
http://www.kea.dk/da/topmenu/aabent-hus/
http://www.kea.dk/da/topmenu/aabent-hus/
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Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 15.00 - 18.00 
Fuldtidsuddannelserne 
Cphbusiness Søerne 
Nansensgade 19 
1366 København K 

Onsdag den 21. februar 2018 kl. 16.00 
Fuldtidsuddannelserne laborant og miljøteknolog 
Cphbusiness Laboratorie og Miljø 
Peder Oxes Allé 2 
3400 Hillerød 

Torsdag den 22. februar 2018 kl. 15.00 - 18.00 
Fuldtidsuddannelserne 
Cphbusiness Lyngby 
Nørgaardsvej 30 
2800 Kgs. Lyngby 

 

Copenhagen Business Academy 

https://www.cphbusiness.dk/ansoegere

/åbent-hus-og-informationsmoeder/  

Her kan du høre om Cphbusiness og alle vores 
fuldtidsuddannelser, undervisningsformen, praktik, 
internationale muligheder, herunder studie og praktik i 
udlandet og meget mere. 

Du kan møde studievejledere, studerende og vores 
internationale kontor, som er klar til at fortælle dig om 
uddannelserne og besvare dine spørgsmål. 

Samtidig er der mulighed for at tale med Optagelseskontoret, 
så du kan blive klar til at søge ind. 

 

Odense: 
24. februar 
kl. 11-14 
EAL, Seebladsgade 1, 5000 Odense 

 
Vejle: 
24. februar 
kl. 11-14  
Boulevarden 25 
 
  

Erhvervsakademi Lillebælt 

Odense og Vejle 

https://www.eal.dk/events/?searchkey=

&types=&pagetypes=event-page&  

Kom og mød en masse EAL-studerende, hils på vores 

uddannelser med studiestart til september, få hjælp af vores 

studievejledere, hør hvilke internationale muligheder du har 

som studerende på EAL og meget mere.  
 

 

Lørdag den 3. februar 2018, kl. 13-16 

Farmakonom 

https://www.pharmakon.dk/aktuelt/20

Begge arrangementer afholdes på Farmakonomskolen 

(Pharmakon), Milnersvej 42, 3400 Hillerød. 

https://www.cphbusiness.dk/ansoegere/åbent-hus-og-informationsmoeder/
https://www.cphbusiness.dk/ansoegere/åbent-hus-og-informationsmoeder/
https://www.eal.dk/events/?searchkey=&types=&pagetypes=event-page&
https://www.eal.dk/events/?searchkey=&types=&pagetypes=event-page&
https://www.pharmakon.dk/aktuelt/2017/11/aabent-hus-paa-farmakonomuddannelsen-2018/
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Onsdag den 28. februar 2018, kl. 19-21 

 

17/11/aabent-hus-paa-

farmakonomuddannelsen-2018/   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andre uddannelser 

Løbende Politiet Politiet holder løbende jobinformationsmøder. Følg med på 

siden:  

http://politiskolen.dk/jobbet/arrangementer  

Løbende Forsvaret Der er forskellige måder at møde forsvaret på: 

http://www2.forsvaret.dk/UDDANNELSESSITE/MOEDOS/Page

s/Moedosforside.aspx 

OBS: Ikke alle uddannelsessteder er med på listen. 

https://www.pharmakon.dk/aktuelt/2017/11/aabent-hus-paa-farmakonomuddannelsen-2018/
https://www.pharmakon.dk/aktuelt/2017/11/aabent-hus-paa-farmakonomuddannelsen-2018/
http://politiskolen.dk/jobbet/arrangementer
http://www2.forsvaret.dk/UDDANNELSESSITE/MOEDOS/Pages/Moedosforside.aspx
http://www2.forsvaret.dk/UDDANNELSESSITE/MOEDOS/Pages/Moedosforside.aspx

