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9 spørgsmål
        der kan hjælpe dig med 

         afklaring af dit studievalg

http://www.uddannelsesbyherning.dk
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BLIV GODT KLÆDT PÅ

Denne guide er en hjælp til dig, 
der skal til at vælge uddannelse.

Hvad skal du huske, hvor skal du 
søge hjælp, hvor skal du bo, og 

hvor søger du optagelse...

http://www.uddannelsesbyherning.dk
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Når du står overfor at skulle vælge uddannelse, 
er der mange ting, der skal indtænkes, og 
mange ting der skal falde på plads. 

Vi har i denne guide samlet vores og de 
studerendes erfaringer, så de bliver godt klædt 
på til at vælge uddannelse og samtidig få styr på 
alt det andet, der samtidig skal tages stilling til. 

Der er meget at huske på, og mange bolde i 
luften på én gang. Derfor har vi gjort det 
overskueligt for dig med denne guide. 

BLIV GODT 
KLÆDT PÅ

http://www.uddannelsesbyherning.dk
http://www.uddannelsesbyherning.dk
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TJEKLISTEN

Vi stiller her 9 spørgsmål 
om studievalget.

 
Når du kan besvare dem, er du 

rigtig godt på vej mod studielivet.

http://www.uddannelsesbyherning.dk
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Matcher uddannelsen de fag, 
som du synes er spændende?

- Hvad motiverer dig
- Hvad interesserer du dig for? 

Er uddannelsen målrettet det, 
du gerne vil i fremtiden?

- Åbner den de rette døre til videreuddannelse 
eller drømmejobbet?

Hvordan er det faglige 
niveau på uddannelsen?

- Undersøg pensum
- Kontakt personer der har læst på uddannelsen

- Undersøg adgangskrav 

Hvordan er undervisnings-
formen på uddannelsen?

- Arbejder du bedst i grupper eller 
selvstændigt? 

-  Lærer du bedst ved teoretisk og boglig 
undervisning eller foretrækker du at 

lære i praksis?

Hvordan er det sociale 
miljø på uddannelsen?

- Er der student networks? 
- Hvad er størrelsen på studie og hold?

- Er man på samme campus?  

TJEKLISTEN
9 SPØRGSMÅL 

http://www.uddannelsesbyherning.dk
http://www.uddannelsesbyherning.dk
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TJEKLISTEN
 9 SPØRGSMÅL 

Hvad tilbyder uddannelsesbyen 
af sociale aktiviteter til dig?
- Er der et aktivt foreningsliv?
- Er der arrangementer til de studerende?
- Er der rabatter til de studerende?

Er den forventede arbejds-
indsats realistisk for dig?
- Hvor mange timer skal du forvente at være til 
undervisning? 
- Hvor mange timer skal du forvente at bruge på 
lektier og afleveringer? 

Hvordan er udbuddet og 
priserne på boliger i området? 
- Hvor tidligt skal du søge? 
- Hvor skriver jeg mig op?
- Hvordan er transportmulighederne til og fra 
din uddannelse? 
- Går der direkte bus? 
- Er det nemt at cykle?

Hvordan er mulighederne for 
at finde et studiejob?
- Er der kobling mellem erhvervsliv og studie? 
- Findes der et intranet på dit studie, hvor der 
bliver slået jobs op?

SKRIV DIG OP HER

http://www.uddannelsesbyherning.dk
http://www.uddannelsesbyherning.dk
https://uddannelsesbyherning.dk/bo-i-herning/
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Når du er igennem tjeklisten, er 
du allerede langt!

Mangler du mere viden om at 
søge uddannelse, er der mere 

information på næste side.

DINE NÆSTE SKRIDT

http://www.uddannelsesbyherning.dk
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#1 Søg efter uddannelser

- Se oversigten over alle uddannelser i Herning 
her.

- Prøv værktøjer på UG.dk. 
F.eks. Retningsviseren, Uddannelseszoom eller 
Jobkompasset.

- Søg optagelse her.

#2 Kontakt en studievejleder

- Find studievejledningen på de enkelte uddan-
nelser her.

- Book vejledning hos Studievalg MidtVest her.

#3 Åbent hus på uddannelserne

- Tag til åbent hus på de forskellige uddannel-
ser, stil spørgsmål og mærk stemningen.

#4 Prøv uddannelsen af!

- Undersøg mulighederne for at blive studeren-
de for en dag. 

- Besøg skolen til åbent hus eller besøgsdage. 

- Følg skolen på de sociale medier, for at få et 
indblik i hverdagen på uddannelsen. 

BRUG FOR 
MERE INFO?

http://www.uddannelsesbyherning.dk
http://www.uddannelsesbyherning.dk
https://uddannelsesbyherning.dk/uddannelser/
https://uddannelsesbyherning.dk/uddannelser/
https://www.ug.dk/institution/ung-herning-ung-herning
https://www.optagelse.dk/
https://uddannelsesbyherning.dk/find-din-studievejleder-faa-hjaelp-til-studievalget/
https://studievalg.dk/centre/midt-og-vestjylland/
https://uddannelsesbyherning.dk/news/aabent-hus-i-herning-d-24-februar/
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UddannelsesbyHerning er et initiativ 
under Herning Kommune, som 
fokuserer på at gøre Herning til en af 
Danmarks bedste studiebyer.

http://www.uddannelsesbyherning.dk

