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Åbent hus arrangementer 2017  

 

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 

02.02.2017 kl. 15.00-19.00 

 

 

Arkitektskolen, Designskolen, 

Konservatorskolen (www.kadk.dk) 

KADK, Holmen og Esplanaden 

 

Kom og mød undervisere, studerende og studievejledere. 

Vi åbner dørene så du kan tale med os om, hvordan du bliver 

arkitekt, designer eller konservator. 

Du kan både høre om bachelor- og kandidatprogrammer – også 

de internationale. 

Detaljeret program kommer i januar 2017. 

https://kadk.dk/kalender/aabent-hus-paa-kadk-0 

 
Torsdag d. 23. februar 11.00-16.30 
Tilmeld dig på Facebook. 
Onsdag d. 19. april 

  

CBS Copenhagen Business School 

Copenhagen Business School 

Solbjerg Plads 3 

2000 Frederiksberg 

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.  

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

dannelser/aabent-hus-bachelor 

 

25.02.2017 

Esbjerg fra kl. 10-14 

Odense fra kl. 11-15 

Slagelse fra kl. 10-12 

Kolding kl. 12-15 

Sønderborg kl. 12-16 

Syddansk Universitet SDU 

(Esbjerg, Odense, Slagelse, Kolding og 

Sønderborg) 

Her kan du se, hvornår vi holder Åbent Hus i de enkelte 
campusbyer:   

Programmet opdateres løbende, så hold øje med siden: 
http://www.sdu.dk/Uddannelse/Optagelse/Bacheloruddannels
er/moed_sdu.aspx 

http://www.kadk.dk/
https://kadk.dk/kalender/aabent-hus-paa-kadk-0
https://www.facebook.com/events/167082523764358/
http://www.cbs.dk/uddannelse/bachelorud%20dannelser/aabent-hus-bachelor
http://www.cbs.dk/uddannelse/bachelorud%20dannelser/aabent-hus-bachelor
http://www.sdu.dk/da/om_sdu/byerne/esbjerg/åbent+hus+2017
http://www.sdu.dk/da/uddannelse/brobygning/aabent_hus_sdu/aabent_hus_odense
http://www.sdu.dk/da/om_sdu/byerne/slagelse/aabent_hus_slagelse
http://www.sdu.dk/da/uddannelse/brobygning/aabent_hus_sdu/aabenthus_kolding
http://www.sdu.dk/da/uddannelse/brobygning/aabent_hus_sdu/aabent_hus_soenderborg
http://www.sdu.dk/Uddannelse/Optagelse/Bacheloruddannelser/moed_sdu.aspx
http://www.sdu.dk/Uddannelse/Optagelse/Bacheloruddannelser/moed_sdu.aspx
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Aalborg 3. marts kl. 10.00-18.00 

Esbjerg 25. februar 

København 1. marts kl. 13.00-17.00 

 

Ålborg Universitet AAU i Ålborg, 

København og Esbjerg 

 

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

Onsdag den 1. marts kl. 13.30-18.00  

 

 

Informationsvidenskab og 

kulturformidling 

 

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. 
 
http://studier.ku.dk/bachelor/informationsvidenskab-og-

kulturformidling/besoeg/aabent-hus  

 
Studerende for en dag 
Vil du gerne besøge en uddannelse før denne dato, har du 
mulighed for at blive ”studerende for en dag” på Det 
Humanistiske Fakultet. Læs mere her. 

1. marts 2017 kl. 12.00-16.00 

 

 

Roskilde Universitets Center RUC 

 

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 

http://www.aabenthus.aau.dk/
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/studerendeforendag/
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Studievejledningen står klar til at svare på generelle spørgsmål 
om optagelse, adgangskrav, uddannelsesstruktur og hvad du 
ellers måtte have af spørgsmål. 

 https://ruc.dk/arrangementer/1-marts-abent-hus-bachelor-
marts-2017  

 

2. marts 2017 Danmarks Tekniske Universitet DTU 

 

Næste Åbent Hus på DTU er den 2. marts 2017. Kom tilbage 1. 
februar og se programmet for dagen. 

I mellemtiden kan du møde DTU og få inspiration til dit 
studievalg på andre måder. Se mere her 

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

1. – 3. marts 2017 

 

Københavns Universitet 

 

 

Vi holder Åbent Hus for dig og dine venner på alle vores 
bacheloruddannelser. 
 
Til Åbent Hus kan du snakke med studerende og vejledere om 
uddannelserne, få svar på de spørgsmål, du ikke kan læse dig til. 
Mærk stemningen, få en rundvisning og bliv klogere på dit 
studievalg. 

 
http://studier.ku.dk/bachelor/aabent-hus/  

2., 3. og 4. marts 2017  

 

 

Aarhus Universitet AU og øvrige 

videregående uddannelser i Aarhus 

www.udays.dk 

132 uddannelser i Aarhus holder åbent hus over 3 dage. 

https://ruc.dk/arrangementer/1-marts-abent-hus-bachelor-marts-2017
https://ruc.dk/arrangementer/1-marts-abent-hus-bachelor-marts-2017
http://www.dtu.dk/Samarbejde/Gymnasier-og-skoler/Til-elever/Moed-uddannelserne
http://www.aabenthus.dtu.dk/
http://studier.ku.dk/bachelor/aabent-hus/
http://www.udays.dk/
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28. februar kl. 14.00-19.30 

Programmet bliver offentliggjort primo februar. 

 

IT-Universitetet 

 

Andre muligheder for besøg:  

https://www.itu.dk/uddannelser/studieliv/besoeg-itu 

Professionsbacheloruddannelser 

Tidspunkt  Sted Supplerende 

København: 28. februar kl. 17.00-20.00  

Aarhus: 2. marts kl 17.00-20.00 

 

Danmark Medie og Journalisthøjskole,  

 

Kom til Åbent Hus i Aarhus eller København. Mød studerende og 

undervisere og hør mere om vores uddannelser. 

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

g/aabent-hus  

27. februar - 2. marts  

 

 

UCSJ Sjælland 

 

University College Sjælland holder informationsmøder både i 

forbindelse med vores forskellige grunduddannelser og i 

forbindelse med muligheden for efter- og videreuddannelse. 

Se tid og sted for de enkelte arrangementer: 

http://ucsj.dk/det-sker/informationsmoeder/  

1. - 2. marts  

 

Metropol København 

 

Oplev Metropol er vores åbent hus-arrangement, hvor du kan 
blive klogere på dit valg af uddannelse. Her kommer du helt 
tæt på Metropols mange forskellige uddannelser.  
Du har selvfølgelig også mulighed for at møde undervisere, 
studerende og studievejledere, og du kan få hjælp til din 
ansøgning hos optagelsesenheden. 
 
 http://www.phmetropol.dk/uddannelser/oplev+metropol  

https://www.itu.dk/uddannelser/studieliv/besoeg-itu
http://www.dmjx.dk/uddannelser/studievejledning/aabent-hus
http://www.dmjx.dk/uddannelser/studievejledning/aabent-hus
http://ucsj.dk/det-sker/informationsmoeder/
http://www.phmetropol.dk/vejledning
http://www.phmetropol.dk/uddannelser/oplev+metropol
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27. februar – 1. marts kl. 9-13: Tegnsprogstolk 

(Århus) 

28. februar 17-18.30: Bornholm 

2. marts: Campus Carlberg 

7. marts kl. 17-19: Campus Nordsjælland 

 

UCC København 

 

Se hvilke uddannelser, der deltager de forskellige steder og 

dag her: 

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

21. februar 19-21: Svendborg  

22. februar 19-21: Jelling 

23. februar 15-19: Vejle 

25. februar 10-15: Odense 

 

UC Lillebælt 

 

Se hvilke uddannelser, der deltager de forskellige steder og 
dag her:  
 
http://ucl.dk/uddannelser/studievejledning-
professionsbacheloruddannelser/aabent-hus/  
 
 

 

Erhvervsakademiuddannelser 

Tidspunkt Sted Supplerende 

28. februar Kl. 17-19: Næstved 

 

2. marts kl. 17: Køge  

 

 

Erhvervsakademi Sjælland 

 

Se hvilke uddannelser, der deltager de forskellige steder og 
dag her:  

http://www.easj.dk/aabent-hus/ 

 
 

22. februar Kl. 12-18 

 

Københavns Erhvervs Akademi KEA  

 

Se mere her:  

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

https://ucc.dk/om-ucc/kontakt/aabent-hus
http://ucl.dk/uddannelser/studievejledning-professionsbacheloruddannelser/aabent-hus/
http://ucl.dk/uddannelser/studievejledning-professionsbacheloruddannelser/aabent-hus/
http://www.easj.dk/aabent-hus/
http://www.kea.dk/da/topmenu/aabent-hus/
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21. februar kl. 15-18: København  

22. februar kl. 16.00: Hillerød 

23. februar kl. 15-18: Lyngby 
 

Copenhagen Business Academy 

 

Se datoer og tidspunkter for uddannelser i de forskellige 

afdelinger: 

https://www.cphbusiness.dk/ansoegere/åbent-hus-og-

informationsmoeder/ 

10. og 11. januar 8.30-14.00 

 
 

Erhvervsakademi Lillebælt 

 

 

Se datoer og tidspunkter for uddannelser i de forskellige 

afdelinger: 

https://www.eal.dk/events/?searchkey=&types=&pagetypes=

event-page&  

 

4. februar kl 13.00-16.00 

1. marts kl. 19.00-21.00 

 

Farmakonom 

 

https://www.pharmakon.dk/aktuelt/2015/09/åbent-hus-

2016/  

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.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/2015/09/åbent-hus-2016/
https://www.pharmakon.dk/aktuelt/2015/09/åbent-hus-2016/
http://politiskolen.dk/jobbet/arrangementer
http://www2.forsvaret.dk/UDDANNELSESSITE/MOEDOS/Pages/Moedosforside.aspx
http://www2.forsvaret.dk/UDDANNELSESSITE/MOEDOS/Pages/Moedosforside.aspx

