
Studievalg og karrierevejledning 
-i løbet af skoleåret 2017/18 



Hvad? 
Hvornår? 

25. -27. 
okt.  

 Okt. Okt./nov./jan. Jan. - 
marts 

Feb. 15.  
marts 

29. 
juni 

5.  
juli 

28.  
juli 

7.- 12. 
sept. 



Ud af huset- 
aktiviteter 

• Studiepraktik – oplev tre dage som studerende på en 
videregående uddannelse 
 

• Åbent hus – besøg et uddannelsessted. Se stedet, hør om 
uddannelser 
 

• Studerende for en dag – følg med en studerende på en 
almindelig studiedag  
 



   
 
• Studie og karriereveje (okt.-jan.) 

 
• Ansøgning og optagelse (feb.) 

 
• Temamøde om udlandet (efterår/forår) 

 
• Individuel samtale? (hele året) 

 
 

 
På skolen  

  



Studiepraktik 

Studiepraktik finder sted 
onsdag-fredag i uge 43 

Ansøg 7.-12. september 2017 på 
www.studiepraktik.nu 

Søg flere uddannelser/steder 

Du kan få hjælp til ansøgningen i træffetiden 

Husk at bekræfte din plads 

Rød: Meget søgt praktiktilbud 
Gul: Lidt større chance for 
plads 
Grøn: Sidste år plads til  alle  



Studiepraktik 

Studiepraktik på universitetet 

https://www.youtube.com/watch?v=xTFY8corYvg


Studiepraktik 

Studiepraktik på en 
professionsbacheloruddannelse 

http://www.via.dk/uddannelser/moed-via/studiepraktik


Studiepraktik 

Studiepraktik på universitetet 

http://www.youtube.com/watch?v=wI0G59fxV1E&desktop_uri=/watch?v=wI0G59fxV1E&nomobile=1


Studiepraktik 

Gode grunde til at tage i Studiepraktik: 
 

• Du får et førstehåndsindtryk af uddannelsen  

• Du får mulighed for at møde studerende 

• Du finder ud af om uddannelsen er noget for dig  

• Du får et godt indspark til din valgproces 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC5ImwuNDNAhXLXCwKHTpUD4QQjRwIBw&url=http://www.epictimes.com/05/05/2015/why-do-we-say-it-ok/&psig=AFQjCNG2zWzZgrVOsym6LVVE0nrzxkO08A&ust=1467399739279649


Studiepraktik 

Dårlige grunde til ikke at tage i Studiepraktik: 
 

• Jeg glemte det! 

• Jeg ved ikke, hvad jeg vil studere 

• Jeg ved allerede, hvad jeg vil studere 

• Jeg har ikke tid 



Åbent Hus 

Langt de fleste videregående 
uddannelser giver jer 
mulighed for at komme på 
besøg til Åbent Hus. 

De fleste holder det i januar- 
marts 2018. 

Tjek uddannelsens 
hjemmeside – og følg med 
på vores facebookside. 



Studerende  
for en dag 

Du følges med en studerende til f.eks.  
forelæsninger, øvelser og frokost. 
Kan placeres henover skoleåret. 

Du får et indtryk af bl.a. det faglige niveau  
og de fysiske rammer. 

Du får mulighed for at stille en masse spørgsmål  
– til én, som selv har en masse erfaringer fra studiet. 

Studerende for en dag tilbydes ikke af alle 
uddannelser. Tjek uddannelsens hjemmeside. 



2 og 2 

Tal sammen 2 og 2: 
 

• Skal du i Studiepraktik? 
• Skal du til Åbent Hus?  
• Vil du være studerende for en dag? 
 
Hvor? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 



Kvote 1  

Det samlede gennemsnit fra din adgangsgivende eksamen  

- og intet andet! 



Kvote 2 

Andre kriterier end kun dit samlede gennemsnit - fx:  

Udlandsophold 

Erhvervserfaring  

Karakterer i bestemte fag  
 

Højskoleophold 

 Optagelsesprøve 



Det danske 
uddannelses- 

system 

…………………………………………………………………………………….. 

Erhvervsuddannelser EUX Gymnasiale uddannelser 

…………………………………………………………………………………….. 

Erhvervsakademi- 

uddannelser 

2-3 år 

Professions-

bachelor-

uddannelser 

 

3-4 år 

Universitets-

bachelor-

uddannelser 

3 år 

Kandidat  

2 år 



…………………………………………………………………………………….. 

Erhvervsuddannelser EUX Gymnasiale uddannelser 

…………………………………………………………………………………….. 

Erhvervsakademi- 

uddannelser 

2-3 år 

Professions-

bachelor-

uddannelser 

3-4 år 

Universitets-

bachelor-

uddannelser 

3 år 

 
Kandidat 2 år 

 
Kandidat 2 år 

Professionsbachelor 
1 ½ år 

 

Kandidat 2 år 



Det danske 
uddannelses- 

system 
Få et overblik på ug.dk: 

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


Book en tid 

www.studievalg.dk 



Find os på 
Facebook 



Kontakt 



Kontakt 



Kontakt 



Kontakt 



Kontakt 



Kontakt 



Kontakt 


