
På vej 



Ved du, hvad du vil efter gymnasiet? 
 
Hvad kan gøre det svært at vælge uddannelse? 
 

Tal sammen  
2 & 2 



Program • Uddannelsessystemet 
 

• Film 

 

• Arbejde med karriereark 

 

• Inspirationsværktøjer på ug.dk 

 

• Hvad kan I selv arbejde videre med 
efter i dag? 



Det danske  
uddannelsessystem 

…………………………………………………………………………………….. 

Erhvervsuddannelser EUX Gymnasiale uddannelser 

…………………………………………………………………………………….. 

Erhvervsakademi- 

uddannelser 

2-3 år 

Professionsbachelor

-uddannelser 

3-4 år 

Universitets-

uddannelser 

 

Bachelor 3 år 

Professionsbachelor 
1 ½ år 

 
Kandidat 2 år 

 
Kandidat 2 år 

Universitets-
uddannelser 
Kandidat 2 år 



Erhvervsakademi-
uddannelse 

• Varer som regel 2 år 

• Sigter mod et specifikt erhvervsområde, ofte i den private 
sektor 

• Afsluttes ofte med et projekt,  
som laves i samarbejde med en virksomhed 

• Undervisningen kombinerer teoretisk viden med praktiske 
udfordringer 

 

• Indeholder praktik i en virksomhed 



Professionsbachelor 

• Kombinerer teoretisk undervisning med praktik og 
indeholder mere teori end erhvervsakademi-
uddannelserne 

• Er oftest rettet mod et bestemt erhverv 

• Varer som regel 3 ½ år 

• Praktikopholdene varer typisk ½-1 år 



 
Universitets-
uddannelse 

 

• Varer som regel 5 år  
   (bachelor 3 år + kandidat 2 år) 

• Indeholder som oftest ikke obligatorisk praktik 

• Nogle universitetsuddannelser kan føre til mange forskellige 
job, mens andre kan være mere erhvervsrettede 

• Er baseret på videnskabelige teorier og metoder 

 

• Kan f.eks. være inden for humaniora, samfundsvidenskab, 
teknisk videnskab, sundhedsvidenskab eller naturvidenskab 



    Hvordan studerer man  
  på uddannelserne? 

Universitetsuddannelser 
f.eks. medicin, økonomi, historie… 

Professionsbachelor-uddannelser 

f.eks. pædagog, diplomingeniør, 
fysioterapeut… 

Erhvervsakademi-uddannelser 
 f.eks. handelsøkonom, byggetekniker,  
e-designer… 



Hvilken type uddannelse  
tror du, det er? 



Hvilken type uddannelse  
tror du, det er? 



Erhvervsakademi-
uddannelse - fx 

  

Administrationsøkonom   

Multimediedesigner   

Serviceøkonom  

Markedsføringsøkonom   

Handelsøkonom 

  

Designteknolog 

Jordbrugsteknolog 

Autoteknolog  

Klinisk tandtekniker 

Miljøteknolog 

Driftsteknolog offshore  

Kort- og landmålingstekniker 

Logistikøkonom 



Hvilken type uddannelse  
tror du, det er? 



Professionsbachelor 
- fx 

Smykker, teknologi og 
business   

Jordemoder 

Ernæring og sundhed 

Fysioterapeut  

Ergoterapeut  Bioanalytiker  

Offentlig administration 

Natur- og kulturformidling 
Professionsbachelor i finans 

IT  
(diplomingeniør) 

Journalist  

Maskinmester 

Bygningskonstruktør 

Tandplejer  



Hvilken type uddannelse  
tror du, det er? 



 
Universitets-

uddannelse - fx 
 

Historie 
Robotteknologi 
(civilingeniør)  

Softwareudvikling 
Jordbrugsøkonomi  

Kiropraktor Erhvervsøkonomi, HA 

Spansk sprog og kultur 

Arkæologi 

International shipping og handel 

Filosofi 

Matematik  

Naturressourcer 

Politik og administration 

Innovation og digitalisering 

Audiologopædi 

Biokemi  



Hvad er vigtigst? 

Prioritér udsagnene 1-12, hvor 1 er vigtigst. 



Karrierecirklen 
Fokus på:  
 
 Hvor er du nu? 

 
 Hvor er du på vej hen? 

 
 Hvad skal der til, før 

du kan komme 
derhen? 



     Brug www.ug.dk 



Inspiration 
www.ug.dk 

















• UG inkl. inspirationsværktøjerne 
 

• Indblik via de sociale medier 

• Studiepraktik, åbent hus og  
”studerende for en dag” på 3. år 

Du kan bl.a. selv   
arbejde videre med… 

• Uddannelsesstedernes hjemmesider 
 


