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Studievalg og karrierevejledning #1 – Uddannelsesguiden www.ug.dk 

Emne Hvad gør du? Skærmbillede 

Introduktion til 

Studievalg Sjælland. 

 

Klik på ”Studievalg” nederst på 

forsiden af UG i kolonnen med 

overskriften ”Vejledning”. 

 

 

 

http://www.ug.dk/
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Introduktion til 

Studievalg Sjælland. 

 

 

Klik på ”Sjælland” enten i den 

blå boks eller på 

Danmarkskortet. 
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Introduktion til 

Studievalg Sjælland. 

 

 

 

 

Her kan du bl.a.. 

 Se, hvad vi vejleder om 

 Booke en tid til 

individuel vejledning 

 Finde 

kontaktoplysninger på 

vejlederne 
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Introduktion til 

Studievalg Sjælland. 

 

 

Går du længere ned på siden, 

finder du bl.a. en indgang for 

elever på stx, hf, hhx, htx og 

eux. 

Når du klikker her vil du bl.a. 

kunne finde en oversigt over 

vores oplæg på din skole. 
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Book en tid til 

individuel 

vejledning. 

 

Klik på ”Book en tid – klik her” i 

kolonnen til højre. 
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Book en tid til 

individuel 

vejledning. 

 

 

Klik på den lille pil til højre og 

vælg hvor du gerne vil booke en 

tid. 
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Book en tid til 

individuel 

vejledning. 

 

 

 
Vælg dato. 
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Book en tid til 

individuel 

vejledning. 

 

Vælg tidspunkt – klik på 

”Book”. 
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Book en tid til 

individuel 

vejledning. 

 

Udfyld felterne med navn, 

email, og mobil.  

Vælg hvilken årgang, du går 

på og skriv gerne en kort 

kommentar om, hvad du 

ønsker vejledning om. 

Afslut din booking ved at 

klikke på ”Book”. 
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Introduktion til 

Uddannelsesguiden 

– www.ug.dk 

Det danske 

uddannelses-

system. 

 

Klik på ”Uddannelser” 

nederst på forsiden i 

kolonnen med overskriften 

”Områder”. 

 

http://www.ug.dk/
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Introduktion til 

Uddannelsesguiden 

– www.ug.dk 

Det danske 

uddannelses-

system. 

 

Klik på 

”Uddannelsessystemet som 

diagram” under ”Oversigter” 

til højre. 

 

http://www.ug.dk/
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Introduktion til 

Uddannelsesguiden 

– www.ug.dk 

Det danske 

uddannelses-

system. 

 

Her kan du klikke og se 

nærmere på de tre 

hovedkategorier af 

videregående uddannelse: 

Erhvervsakademi-, 

Professionsbachelor- og 

Universitetsuddannelser 

(som består af hhv. bachelor, 

kandidat og 

forskeruddannelser). 

 

http://www.ug.dk/
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Introduktion til 

Uddannelsesguiden 

– www.ug.dk 

Fagområder under 

de enkelte 

uddannelsestyper. 

Når du klikker på én af 

uddannelsestyperne, vil du 

kunne finde frem til en række 

fagområder, som 

uddannelserne er inddelt i. 

(For universitets-

uddannelserne klikker du 

først på 

”Bacheloruddannelser” for at 

finde frem til fagområderne.) 

Uddannelser inden for nogle 

fagområder vil ligge i naturlig 

forlængelse af bestemte 

studieretninger/fagpakker. 

F.eks. kan du med en 

naturvidenskabelig 

studieretning kigge på 

uddannelser under de 

naturvidenskabelige 

fagområder. 

 

 

http://www.ug.dk/
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Introduktion til 

Uddannelsesguiden 

– www.ug.dk 

Viden om konkrete 

uddannelser. 

Når du klikker på ét af 

fagområderne, får du en 

oversigt over de 

uddannelser, som hører 

under dét område. 

 

http://www.ug.dk/
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Introduktion til 

Uddannelsesguiden 

– www.ug.dk 

Viden om konkrete 

uddannelser. 

Når du klikker på en konkret 

uddannelse, får du adgang til 

en lang række oplysninger 

om uddannelsen. 

 

http://www.ug.dk/
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Introduktion til 

Uddannelsesguiden 

– www.ug.dk 

Specifikke 

adgangskrav og 

uddannelsessteder. 

Du kan bl.a. klikke på 

”Adgangskrav” og se hvilke 

fag, du minimum skal have 

bestået på hvilke niveauer 

for at opfylde uddannelsens 

adgangskrav.  

Fag som kræves bestået på et 

bestemt niveau kaldes 

specifikke adgangskrav. 

Hvis du efter gymnasiet 

mangler et eller flere fag eller 

niveauer, kan du tage et eller 

flere suppleringskurser. 

På Danmarkskortet til højre 

kan du se, hvor i landet du 

kan tage uddannelsen. 

 

http://www.ug.dk/
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Introduktion til 

Uddannelsesguiden 

– www.ug.dk 

Adgangskvotienter. 

Du kan klikke på 

”Adgangskvotienter” og se, 

hvilket samlet 

karaktergennemsnit de 

optagne i kvote 1 minimum 

havde i 2017. 

AOLP betyder ”Alle optaget, 

Ledige pladser”, dvs. at alle 

som opfyldte 

adgangskravene blev optaget 

og der var ledige pladser på 

uddannelsen.  

IO betyder, at der ikke var 

ansøgere nok til at oprette 

uddannelsen. 

 

Ca. 50 % af alle videregående 

uddannelser optog alle 

ansøgere, som opfyldte 

adgangskravene i 2017. 

 

Kun ca. 9 % af alle 

videregående uddannelser 

havde en adgangskvotient på 

over 9,0 i 2017. 

Der kan være store 

geografiske forskelle på 

adgangskvotienter, selv om 

 

http://www.ug.dk/
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uddannelsen er den samme. 

Introduktion til 

Uddannelsesguiden 

– www.ug.dk 

Uddannelser der 

ligner og mulige 

job. 

I bunden af 

uddannelsesartiklen kan du 

finde eksempler på 

uddannelser, der ligner samt 

mulige job efter 

uddannelsen. 

Og du kan evt. klikke dig 

videre til disse og læse mere 

om dem. 

 

http://www.ug.dk/
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Introduktion til 

Uddannelsesguiden 

– www.ug.dk 

Valg af 

studieretning/ 

fagpakke –  

”Adgangskortet” 

Klik på ”FÅ INSPIRATION” i 

den øverste menu. 

 

http://www.ug.dk/
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Introduktion til 

Uddannelsesguiden 

– www.ug.dk 

Valg af 

studieretning/ 

fagpakke –  

”Adgangskortet” 

Klik på ”Valg af videregående 

uddannelse”. 

 

http://www.ug.dk/
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Introduktion til 

Uddannelsesguiden 

– www.ug.dk 

Valg af 

studieretning/ 

fagpakke –  

”Adgangskortet” 

Her finder du nu en række 

værktøjer, som kan give dig 

en masse inspiration ift. 

videregående uddannelser og 

job. 

Når du skal vælge 

studieretning kan 

”Adgangskortet” give dig 

nyttig viden. 

Klik på ”Gå til 

Adgangskortet”. 

 

http://www.ug.dk/
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Introduktion til 

Uddannelsesguiden 

– www.ug.dk 

Valg af 

studieretning/ 

fagpakke –  

”Adgangskortet” 

De videregående 

uddannelser er inddelt i 12 

interesseområder. 

Til højre kan du markere, 

hvilken gymnasial 

uddannelse du er i gang med 

samt hvilke fag, du afslutter 

og på hvilke niveauer. 

 

Inden for de enkelte 

interesseområder kan du 

herefter klikke og se, hvilke 

videregående uddannelser, 

du vil opfylde 

adgangskravene til med de 

fag, du har markeret. 

 

http://www.ug.dk/
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Introduktion til 

Uddannelsesguiden 

– www.ug.dk 

Valg af 

studieretning/ 

fagpakke –  

”Adgangskortet” 

Tallene i de enkelte 

interesseområder fortæller 

dig, hvor mange 

uddannelser, du vil opfylde 

adgangskravene til med den 

valgte kombination af fag. 

 

 

http://www.ug.dk/
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Introduktion til 

Uddannelsesguiden 

– www.ug.dk 

Valg af 

studieretning/ 

fagpakke –  

”Adgangskortet” 

For at se hvilke uddannelser, 

det drejer sig om, kan du 

klikke på interesseområdet. 

 

Et   betyder, at 

adgangskravene er opfyldt. 

Et   betyder, at du mangler 

et eller flere fag for at opfylde 

alle adgangskrav. 

 

 

http://www.ug.dk/
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Introduktion til 

Uddannelsesguiden 

– www.ug.dk 

Valg af 

studieretning/ 

fagpakke –  

”Adgangskortet” 

Hvis du klikker på en 

uddannelse, vil du kunne se, 

hvilke fag du evt. vil mangle 

(med den kombination af fag 

du har valgt i oversigten). 

 

http://www.ug.dk/
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Introduktion til 

Uddannelsesguiden 

– www.ug.dk 

Gymnasial 

supplering 

I artiklen om Gymnasial 

supplering (GSK) kan du læse 

om muligheden for 

efterfølgende at supplere i et 

eller flere fag. 

 

http://www.ug.dk/
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Introduktion til 

Uddannelsesguiden 

– www.ug.dk 

Gymnasial 

supplering 

Vær opmærksom på de nye 

regler mht. genberegning af 

karaktergennemsnit 

 

http://www.ug.dk/

