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Du er nu forhåbentlig kommet 

godt i gang med din gymnasiale 

uddannelse. De gymnasiale 

ungdomsuddannelser er studie-

forberedende ungdomsuddannel-

ser, og når du er blevet student, 

har du således adgang til at søge 

ind på en videregående uddan-

nelse. 

De videregående uddannelser er 

meget forskellige i struktur, 

længde og undervisningstilgang, og 

det kan være meget individuelt, 

hvad man som studerende fungerer 

bedst med. At vælge den rigtige type 

videregående uddannelse kan derfor 

være med til at styrke og indsnævre 

studievalget. 

Det videregående uddannelsessystem består 

overordnet set af 3 typer uddan-nelser:  

 Erhvervsakademiuddannelserne (EA),  

 Professionsbacheloruddannelserne (PB)  

 Universitetsuddannelserne (UNI).  

Erhvervsakademiuddannelserne 

En erhvervsakademiuddannelse er en 

professionsrettet kort videregående fuldtids-

uddannelse, som tager 2-2½ år og har et 

omfang af 120-150 ECTS-point*. 

Uddannelserne er skabt med et stærkt fokus 

på det erhvervsliv, de retter sig imod, og 

der er obligatorisk praktik på i alle 

uddannelser. 

 

Undervisningen på erhvervsakademi-

uddannelserne minder meget om det, du 

allerede kender fra din gymnasiale 

uddannelse med daglig skemalagt 

klasseundervisning, gruppe- og projekt-

arbejde. Du vil dog opleve, at den teoretiske 

viden bliver kom-

bineret med praktiske 

udfordringer, netop 

pga. praktikken og 

det stærke fokus mod 

erhvervslivet.  

På nogle af uddannel-

serne skal man selv 

finde praktikpladsen, 

men der er god hjælp 

at hente fra er-

hvervsakademierne. 

Der findes i dag ca. 

27 erhvervsakademi-

uddannelser inden for sundhed, medier og 

kommunikation, pædagogik, teknik, design, 

samfundsfag, økonomi samt det bio- og 

laboratorie-tekniske område.  

Adgangskrav til en erhvervsakademi-

uddannelse er en gymnasial eksamen eller 

en erhvervsuddannelse (EUD), nogle 

suppleret med krav om bestemte faglige 

niveauer, typisk i matematik og engelsk. 

Enkelte uddannelser har optagelsesprøve. 

*ECTS-point 

European Credit 

Transfer System.  

ECTS point beskriver 

det faglige indhold og 

tidsmæssige omfang 

af en videregående 

uddannelses enkelte 

studieelementer. 

Kilde: 

https://www.ug.dk/u

ddannelser/artiklerom

uddannelser/ects-

pointsystemet  

https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/ects-pointsystemet
https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/ects-pointsystemet
https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/ects-pointsystemet
https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/ects-pointsystemet
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Professionsbachelor-

uddannelserne 

En professionsbacheloruddannelse er en 

professionsrettet mellemlang videregående 

fuldtidsuddannelse, som tager 3-4½ år. Den 

har som udgangspunkt et omfang på 210 

ECTS-point og retter sig oftest mod et 

bestemt erhverv eller en profession. 

Professionsbacheloruddannelser indeholder 

en del praktik – hvor meget afhænger af 

hvilken uddannelse, der er tale om, men det 

varierer imellem 4 og 18 måneder. En 

professionsbachelor kombinerer derfor i 

udpræget grad teori og praksis under 

uddannelsen.  

Undervisningen på professionshøjskol-

erne er meget varierende. I teoriperioderne 

er der til en vis grad daglig skemalagt 

klasseundervisning, som dog også kan være 

af meget praktisk karakter. Der er 

endvidere en del gruppe- og projektarbejde.  

Der findes i dag ca. 85 professionsbachelor- 

uddannelser inden for sundhed, medier og 

kommunikation, pædagogik, teknik, design, 

samfundsfag, økonomi samt det bio- og 

laboratorie-tekniske område.  

Enkelte af professionsbacheloruddan-

nelserne er tilrettelagt som selvstændige 

overbygningsuddannelser (Top-up) til 

bestemte erhvervsakademiuddannelser. 

Professionsbacheloruddannelserne udbydes 

typisk af professionshøjskolerne (også ofte 

kaldet University College), dog kan er-

hvervsakademierne også udbyde nogle 

professionsbacheloruddannelser, primært de 

førnævnte overbygningsuddannelser (Top-

up). 

Adgangskrav til en professionsbachelor-

uddannelse er en gymnasial eksamen, men 

også visse erhvervsuddannelser (EUD) 

suppleret med gymnasiale fag giver adgang. 

Der er også adgangsprøve til nogle uddan-

nelser, for eksempel journalistuddannelsen.  

 

Universitetsuddannelserne  

Universitetsuddannelserne består af en 

bachelor- og en kandidatdel og er forsk-

ningsbaserede længerevarende videre-

gående uddannelser. De udbydes indenfor 

de faglige hovedområder naturvidenskab, 

sundhedsvidenskab, teknisk videnskab, 

humaniora, teologi og samfundsvidenskab. 

En universitetsuddannelse er videnskabeligt 

funderet, og de videnskabelige teorier og 

metoder danner grundlag for tilgangen til 

fagområdet. Det giver på én gang stor faglig 

bredde og en dyb specialiseret indsigt. 

Bacheloruddannelsen er en forsknings-

baseret fuldtidsuddannelse med en varighed 

på 3 år svarende til 180 ECTS*. Formålet 

med uddannelsen er at kvalificere den 

studerende til at arbejde inden for det 

pågældende fagområde eller fortsætte på en 

kandidatuddannelse. 

Kandidatuddannelsen er en forsknings-

baseret fuldtidstidsuddannelse med en 

varighed af 2 år i omfang og indhold 

svarende til 120 ECTS*. Enkelte kandidat-

uddannelser, fx medicin, har en varighed af 

3 år. 

Kandidatuddannelsen er en specialisering og 

skal ved hjælp af faglig fordybelse bidrage 

til at udbygge den viden og de kvali-

fikationer, den studerende har tilegnet sig 

igennem bacheloruddannelsen. 

Undervisningen er meget forskelligt 

struktureret fra universitet til universitet 

samt fra uddannelse til uddannelse.   
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Uddannelserne er 

overordnet set 

meget teoretisk 

anlagt og inde-

holder meget 

læsestof. Det kan 

derfor være 

væsentligt med en stor grad af selvdisciplin i 

forhold til at få læst og fordybet sig i 

litteraturen.  

Hovedparten af undervisningen foregår til 

forelæsninger – på nogle universiteter og 

uddannelser er det ikke sjældent at se 2-

300 studerende samlet til disse 

forelæsninger. Derudover er der øvelses-

timer og/eller laboratorietimer - de fleste 

universiteter opretter ligeledes studie-

grupper, hvor man læser og laver større og 

mindre opgaver sammen.   

Der er stor variation i, hvordan 

undervisningstiden fordeles på de enkelte 

uddannelser/universiteter - nogle uddan-

nelser har meget få forelæsninger og meget 

selvstudie – andre har et tæt skema og 

andre igen stort fokus på studiegrupper. Det 

kan derfor være en fordel at få undersøgt de 

forskellige universiteters undervisnings-

tilgang.  

Uanset formen er uddannelserne som nævnt 

udpræget teoretiske, og meget af littera-

turen vil være på engelsk. 

Adgangskrav til en: 

- bacheloruddannelse er en gymnasial 

eksamen, opfyldelse af specifikke 

adgangskrav (herunder en evt. 

adgangsprøve) samt opfyldelsen af 

evt. karakterkrav. 

- kandidatuddannelse er en relevant 

bachelor eller anden relevant dansk 

eller udenlandsk uddannelse på 

samme niveau, fx en 

professionsbacheloruddannelse. 

Artiklen er skrevet af Dorte Berndt, Vejleder, 

Studievalg Sydjylland, 2014 

Kilder:  

http://ufm.dk/uddannelse-og-

institutioner/videregaende-uddannelse  

https://www.ug.dk/flereomraader/maalgrupper/videreg

aaendeuddannelse  

Billeder:  

1) Studievalg 

2) http://www.eadania.dk/om-os/nyheder/12-

taller-paa-stribe-paa-dania-i-horsens.aspx  

3) http://www.phmetropol.dk/Uddannelser/Radio

graf/Uddannelsen/Undervisningsform  

4) http://www.nybygsdu.dk/Temaer/Undervisnin

gsarealer  

 

 

 

Vi bruger dokumenterne i din 

videre vejledning, mens du går 

på skolen. 

Opret derfor en Studievalg-

mappe på Lectio, dit google-

drev/skydrive, din dropbox eller 

din pc og gem artiklen, så du 

altid kan finde den igen. 
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