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Bliv klogere på dit studievalg

Udflytning af uddannelser
Uddannelseslandskabet ændrer sig næste år. Nogle videregående uddannelsesinstitutioner
nedlægger uddannelsespladser i Aalborg, Århus, Odense og København.
I stedet får du flere muligheder for at uddanne dig andre steder i landet.
Hvis du overvejer at søge ind på en videregående uddannelse i 2022, skal du derfor være ekstra
opmærksom på, hvor den udbydes. Måske bliver det tættere på, hvor du bor?
Det kan også være, at der bliver færre uddannelsespladser, der hvor du gerne vil læse, og derfor
får brug for en plan B.
Tjek uddannelsesstedernes hjemmesider og SoMe for at følge med. Du er også altid
velkommen til at spørge os. Du kan booke tid til vejledning på vores hjemmeside.

Åbent Hus - besøg uddannelserne
Overvejer du at begynde på en uddannelse i 2022? Så er der Åbent Hus på mange uddannelser i
januar og februar.
Til Åbent Hus får du muligheden for at se
uddannelsesstedet og tale med både studerende
og
undervisere.
Du får mulighed for at få svar på alt det, du måske
ikke kan læse dig til på hjemmesiderne og blive
klogere på, om stedet og uddannelserne er noget
for dig.
Hold øje med Åbent Hus på uddannelsernes
hjemmesider, på ug.dk og på Studievalgs SoMe.

”Jeg ville nå at opleve hele verden, inden jeg skulle
tilbage på skolebænken”
Måske er du allerede i fuld gang med at lægge planer for
din sabbattid? Måske er det lidt uoverskueligt?
I Studievalg Danmarks podcast ”Sabbat efter gymnasiet?”
kan du møde to unge, der er på sabbat lige nu. Du kan høre
om nogle af de tanker, forhåbninger og bekymringer, man
kan møde i løbet af sit sabbatår.
I podcasten taler vi også om, hvordan det kan føles, når
de andre "kommer videre", men man ikke selv føler sig klar
til at vælge uddannelse endnu.

Hvordan fik du råd til at
rejse til Sydney?
"Først fik jeg et
sommerjob. Jeg blev
nødt til at spare op og
vidste hurtigt, at jeg
skulle ud og udforske
lidt...
Og så sparede jeg op og så tog jeg bare
afsted."

Gå på opdagelse i Studievalg Danmarks Podcasts, hvor du blandt andet kan høre mere om uddannelsestyper samt lytte
til studerende, der selv fortæller om deres tanker i forbindelse med valg af uddannelse. Her kan du også finde svar på
spørgsmål angående optagelsesregler, gymnasial supplering, ansøgningsfrister m.m.

Find os på studievalg.dk
eller på telefon: 3333 2000

Vil du ikke længere modtage en mail eller en sms om vores nyhedsbreve, skal du sende en mail til survey@studievalg.dk med emnefeltet
”Afmeld nyhedsbrev”. I mailen skal du oplyse navn samt det telefonnummer eller den mailadresse, du ønsker at afmelde.

