Er du på vej videre?
Studievalg kan hjælpe med dine muligheder
Du får dette brev, fordi du er holdt op på din uddannelse – eller måske
er på vej til det. Studievalgs opgave er at vejlede uddannelsessøgende. Hvert år taler vi med mange, som gerne vil skifte uddannelse. Vi
ved, at det kan være en svær proces at komme videre, når man har
besluttet sig for at stoppe. Derfor vil vi gerne gøre dig opmærksom
på, at du kan bruge Studievalg.
Hos Studievalg kan vi blandt andet hjælpe med:

•
•
•
•

Hvordan du indkredser dit næste studium, så det bliver det rigtige
Hvilke uddannelsesmuligheder du har
Hvilke jobmuligheder forskellige uddannelser giver
Hvorvidt du skal supplere eller ej

Søg videre på egen hånd
Et godt råd er at bruge de erfaringer, du allerede har, til at søge en ny
uddannelse. Måske foretrækker du at søge videre selv. Så kan du for
eksempel bruge UddannelsesGuiden www.ug.dk til at finde information om uddannelsesmuligheder. Eller du kan få inspiration til valget
på www.ug.dk/inspiration.
Få en snak med en vejleder
Har du derimod brug for hjælp til at komme videre, er du meget velkommen til at bruge Studievalg. Studievalgs vejledere tilbyder personlige afklarende samtaler og er eksperter i at vejlede om valg af
videregående uddannelse. Du kan bruge os nu eller vende tilbage på
et senere tidspunkt, hvis du får behov for vejledning.
Du kan møde Studievalgs vejledere mange steder i Danmark. På
www.studievalg.dk kan du se kontaktoplysninger og åbningstider i
de enkelte centre og afdelinger. Tjek også vores facebook-sider, hvor
du kan følge med i muligheder for Åbent Hus, Studiepraktik, uddannelsesmesser og meget andet.
Med venlig hilsen
Studievalg

www.studievalg.dk

Studievalg København
studievalg.dk/kbh
Studievalg Sjælland
studievalg.dk/sjaelland
Studievalg Fyn
studievalg.dk/fyn
Studievalg Sydjylland
studievalg.dk/sydjylland
Studievalg Midt- og Vestjylland
studievalg.dk/midtvestjylland
Studievalg Østjylland
studievalg.dk/oestjylland
Studievalg Nordjylland
studievalg.dk/nordjylland

På www.studievalg.dk
kan du se, hvordan du kommer
i kontakt med en vejleder.

Udenfor Studievalgs åbningstid
har du mulighed for at kontakte
eVejledning via mail, telefon,
sms eller chat.
Se www.eVejledning.dk

