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HER FÅR DU HJÆLP OG TIPS
TIL, HVORDAN DU VÆLGER
EN UDDANNELSE
Det er spændende at vælge uddannelse, og der er mange overvejelser,
du skal gøre dig. Når du har været
igennem denne guide, har du gjort et
rigtig godt forarbejde.
Du kan springe rundt i guiden alt efter,
hvor du er i dine overvejelser.
Til sidst finder du en tjekliste og en
oversigt over alle vigtige datoer, så du
er sikker på at få det hele med.
God fornøjelse – og held og lykke med
dit studievalg!
/Vejlederne på Aarhus Universitet
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VEJEN TIL DIT
UDDANNELSESVALG
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ER UNIVERSITETET
NOGET FOR DIG?

KANDIDAT (2 ÅR)

BACHELOR (3 ÅR)
PROFESSIONSBACHELOR (3,5 ÅR)
DIPLOMINGENIØR (3,5 ÅR)

UDDANNELSERNES OPBYGNING
En universitetsuddannelse består typisk af
to dele. Først tager du en bachelor-, en professionsbachelor-, eller en diplomingeniøruddannelse. Derefter kan du vælge en
kandidatuddannelse.

Her får du et lille indblik i, hvad der er godt at
tænke over, før du søger ind, og hvor du kan
finde mere viden.
STUDIEBYEN AARHUS
HVERDAGEN SOM STUDERENDE
Det er en god idé at lære mere om, hvordan hverdagen er som
studerende. På bachelor.au.dk/studieliv fortæller vores studerende
om hverdagen, arbejdsbyrden, studiegrupperne, livet på SU,
fritiden, festerne og meget mere. De fortæller også om deres eget
studievalg, om den første studietid og om springet fra gymnasiet til
universitetet.

UNDERVISNINGEN
På universitetet er der mange forskellige
undervisningsformer: forelæsninger i store
forsamlinger, gruppearbejde med din
studiegruppe, holdundervisning på små
hold, projektarbejde, selvstudier og digital
undervisning.
På bachelor.au.dk/undervisning fortæller
vores studerende og undervisere om det
fællesskab, du bliver en del af.

Der er 60.000 studerende i Aarhus, og hver femte indbygger er studerende. Det gør Aarhus til en af de yngste byer i Danmark. Aarhus
bliver ofte betegnet som Danmarks bedste studieby, hvor alt findes
inden for cykelafstand fra universitetet. Lær byen at kende på
bachelor.au.dk/studiebyen
Aarhus Universitet har også afdelinger i Herning og København.
Det kan du læse mere om på bachelor.au.dk/campus

BOLIGGARANTI TIL ALLE NYE STUDERENDE I
AARHUS
Boliggaranti betyder, at du rykker frem i køen til et kollegieværelse
eller en ungdomsbolig. Få gode råd om boliggaranti og hjælp til
at finde en studiebolig på bachelor.au.dk/boliggaranti

FÅ DET HELE MED
Lær om hverdagen som studerende
Få indblik i undervisningsformerne
Se, hvordan uddannelserne er bygget op
Lær studiebyen at kende
Find ud af, hvordan du er garanteret en bolig
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8 SPØRGSMÅL, DER
HJÆLPER DIG PÅ VEJ
Det kan godt være krævende at være studerende på
universitetet. Der er mange afleveringer, meget, der
skal læses, og meget nyt, der skal læres. Der vil altså
være forventninger til dig, men du skal også have
forventninger til, hvad universitetet kan give dig. Her er
8 spørgsmål, der er gode at bruge, når du overvejer,
om universitetet er noget for dig:

BLIV INSPIRERET AF ANDRE STUDERENDE
På Instagram.com/aarhusuni fortæller studerende om hverdagen
på universitetet. Hvis du har lyst, kan du stille dem spørgsmål om
deres studieliv.

På Facebook.com/uniaarhus kan du spørge studerende om alt, der
har med universitetet at gøre.

Hvordan tog du dit studievalg?
Og blev du helt sikker?
Er du nogensinde i tvivl om
dit studievalg?
Er der meget at lave på studiet, og
hvad med fritiden?

1. Hvad betyder noget for mig?
2. Hvilke ønsker har jeg til uddannelsen?
3. Hvad er jeg god til?
4. Hvad synes jeg er spændende?
5. Hvordan lærer jeg bedst?

Er der tid til et studiejob ved siden af
studiet?
Hvad er forskellen på gymnasiet og
universitetet?

Hvordan er en typisk hverdag?

6. Hvad er vigtigt for mig ved en uddannelse?
7. Hvad er et godt job for mig?
8. Hvilket felt vil jeg gerne arbejde indenfor,
og hvilke kompetencer skal jeg bruge?

FÅ DET HELE MED
· Stil dig selv spørgsmål, der hjælper
dig på vej mod dit uddannelsesvalg
· Bliv inspireret af andre studerende og
deres valg
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FIND DE UDDANNELSER,
DER PASSER TIL DINE
INTERESSER
Her kan du læse om de forskellige uddannelsestyper, der findes på universitetet. Find de uddannelser, der passer til dine interesser, og besøg
derefter bachelor.au.dk og lær uddannelserne
godt at kende.

BIOLOGI, KEMI
OG NATUR

IT, ELEKTRONIK OG
PROGRAMMERING

PÆDAGOGIK, PSYKOLOGI
OG UNDERVISNING

ERHVERVSKOMMUNIKATION
OG ERHVERVSSPROG

KUNST, MUSIK OG
DESIGN

SAMFUND, POLITIK
OG ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI,
HANDEL OG LEDELSE

MEDICIN, SUNDHED
OG PLEJE

SPROG, KULTUR
OG HISTORIE

FYSIK, MATEMATIK OG
NANOTEKNOLOGI

MEDIER, KOMMUNIKATION
OG INFORMATION

TEKNIK, KONSTRUKTION
OG UDVIKLING

BIOLOGI, KEMI OG NATUR
Her kan du specialisere dig inden for lægemidler og deres virkning på
mennesker. Du kan gå i dybden med kemiske processer eller emner
som fødevarer, natur, landbrug, miljø og dyr. Fag som matematik, kemi,
fysik, biologi, statistik og datalogi vil være typiske på uddannelserne.

UDDANNELSER
Agrobiologi
Biologi
Bioteknologi (diplomingeniør eller bachelor – civilingeniør)
Geoscience (geologi)
Kemi (bachelor eller diplomingeniør)
Kemi og fødevareteknologi (diplomingeniør)
Kemiteknologi
Medicinalkemi
Molekylær medicin
Molekylærbiologi

ERHVERVSKOMMUNIKATION OG
ERHVERVSSPROG
Her lærer du at kommunikere professionelt på et fremmedsprog for
virksomheder og organisationer. Du lærer teoretiske, strategiske og
praktiske sprogværktøjer, og du arbejder med at målrette kommunikation og vurdere effekten af det. Du bliver blandt andet undervist i
grammatik, tekstanalyse, tekstgenrer og oversættelsesteori, så du kan
formulere dig præcist, korrekt og hensigtsmæssigt på dit valgte
fremmedsprog.

UDDANNELSER
International virksomhedskommunikation i:
engelsk
fransk
spansk
tysk
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ERHVERVSØKONOMI,
HANDEL OG LEDELSE
Hvis du gerne vil arbejde med ledelse, drift og optimering af virksomheder, så er uddannelserne her noget for dig. Du kan arbejde med
strategi og praksis inden for jura, økonomi og ledelse, og du lærer at
identificere, forstå, analysere og løse problemer inden for internationale forretningsområder i danske og globale virksomheder.

UDDANNELSER
·
·
·
·

Economics and Business Administration (BSc i Aarhus eller Herning)
Erhvervsøkonomi med tilvalg
Erhvervsøkonomi og erhvervsret (HA (jur.))
Erhvervsøkonomi (HA i Aarhus eller Herning)

FYSIK, MATEMATIK OG
NANOTEKNOLOGI
Uddannelserne bygger på fag som matematik, fysik, kemi, statistik og
økonomi. Du kan studere de klassiske matematiske discipliner og lære
at bruge matematikken i den moderne verden. Du kan arbejde med
at udvikle nye materialer, teknologi i nanoskala, eller du kan bruge
matematikken til at modellere og løse økonomiske problemstillinger.
Du kan også lære at forstå, forklare, analysere og beskrive naturen ved
brug af teori og matematik.

UDDANNELSER
·
·
·
·

Fysik
Matematik
Matematik-økonomi
Nanoscience

IT, ELEKTRONIK OG PROGRAMMERING
Her arbejder du med teoretisk og praktisk programmering og lærer
om softwarearkitektur, algoritmer, databaser og design af brugerflader.
Du lærer at skabe sikre, effektive og brugervenlige IT-systemer og at
identificere brugerbehov og udvikle, teste og implementere software.
På uddannelserne arbejder du med de nyeste teknologier og software.

UDDANNELSER
·
·
·
·
·
·
·

Computerteknologi
Datalogi
Datavidenskab
Elektronik (diplomingeniør i Aarhus eller Herning)
Elektroteknologi
Informations- og kommunikationsteknologi (diplomingeniør)
IT Produktudvikling

KUNST, MUSIK OG DESIGN
Her kan du studere musik, teater, litteratur og kunst både teoretisk,
historisk og praktisk. Du kan dykke ned i verdenslitteraturen, studere
visuelle udtryk og arbejde med analyse og teori inden for områder
som design, kunst, musik, dans, drama, mad, reklamer, litteratur og
mange andre kunstneriske udtryksformer i moderne kultur. Du kan
også undersøge samspillet mellem mennesker, computere og kultur
og skabe nye former for digitale produkter og interaktioner, som udfordrer menneskets forståelse af IT.

UDDANNELSER
·
·
·
·
·
·

Digital design
Dramaturgi
Kunsthistorie
Litteraturhistorie
Musikvidenskab
Æstetik og kultur
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MEDICIN, SUNDHED OG PLEJE
På uddannelserne kan du arbejde med at sikre og forbedre befolkningens sundhed, og du kan uddanne dig til behandler som læge,
tandlæge og tandplejer. Du kan også studere de politiske, sociale,
naturvidenskabelige og økonomiske tilgange til forbedring af sundhed
i befolkningen. Du kan arbejde med fysisk aktivitet og kropskultur eller
kombinere elektronik og IT med sundhedsfaglig viden i forbindelse
med udvikling af nye sundhedsteknologier.

UDDANNELSER
·
·
·
·
·
·

Folkesundhedsvidenskab
Idræt
Medicin (lægevidenskab)
Odontologi (tandlæge)
Sundhedsteknologi (diplomingeniør)
Tandplejer

PÆDAGOGIK, PSYKOLOGI OG
UNDERVISNING
Her kan du fordybe dig i menneskers adfærd, tænkning, følelser,
motiver og vilje, og du kan undersøge sindet og hjernen via statistisk
analyse af data og computerprogrammering. Du kan også arbejde
med uddannelsespolitik og uddannelsesadministration, og hvilken rolle
læring, uddannelse og pædagogik spiller i skoler, virksomheder og
politiske institutioner.

UDDANNELSER
· Cognitive Science
· Psykologi
· Uddannelsesvidenskab

SAMFUND, POLITIK OG ØKONOMI
MEDIER, KOMMUNIKATION OG
INFORMATION
Her kan du arbejde med kommunikation inden for medier og IT, eller
du kan lære at kommunikere professionelt på et fremmedsprog. Du
kan specialisere dig i analyse af medier, deres indhold og betydning
for vores samfund og kultur og lære om de strategiske, juridiske, økonomiske og produktionsmæssige vilkår i mediebranchen. Du kan også
fokusere på IT og teknologien i vores samfund med udgangspunkt i
brugerens behov, eller du kan arbejde med sindet, hjernen og den
menneskelige adfærd via statistisk analyse af data og
computerprogrammering.

UDDANNELSER
· Cognitive Science
· Informationsvidenskab
· International virksomhedskommunikation i engelsk, fransk, spansk
eller tysk
· Medievidenskab

Uddannelserne har fokus på politik, økonomi og reglerne i vores samfund. Du kan arbejde med vores retssystem og lære at forstå og anvende retsregler i praksis. Du kan arbejde med det økonomiske samspil
mellem forbrugere, virksomheder og de offentlige myndigheder. Du kan
blive klog på samfundsstrukturer, de politiske systemer og sammenhængen mellem økonomi og politik og de udfordringer og muligheder,
som politikere og den offentlige forvaltning står overfor, når de skal træffe
beslutninger.

UDDANNELSER
·
·
·
·
·

Jura
Politik og økonomi
Samfundsfag
Statskundskab
Økonomi
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SPROG, KULTUR OG HISTORIE

PRØV AT BYGGE DIN UDDANNELSE

Her kan du gå i dybden med et fremmedsprog eller dykke ned i
videnskaben om sprog. Du kan arbejde med dansk og nordisk sprog,
litteratur, kultur og medier. Du kan studere menneskets historie og
arbejde med religion, filosofi, kultur, politik, sprog og samfund. Du kan
også arbejde med at forstå, forklare og formidle menneskers liv,
færden, kultur og samfund i fortiden.

På bachelor.au.dk/kombi kan du sammensætte din uddannelse,
så den passer til dig og dine ønsker for fremtiden. Vælg mellem 85
bacheloruddannelser og 100 kandidatuddannelser.

UDDANNELSER

UDDANNELSER

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·

Med en universitetsuddannelse er du sikret den nyeste viden inden
for dit fagområde, så du bliver klar til fremtidens arbejdsmarked. Du
får samtidig en generel viden, der kan bruges i mange job.

Antropologi
Arabisk- og islamstudier
Arkæologi
Brasilianske studier
Engelsk
Filosofi
Fransk sprog, litteratur og kultur
Historie
Idéhistorie
Indien- og Sydasienstudier
Japanstudier

Kinastudier
Klassisk arkæologi
Klassisk filologi (græsk og latin)
Lingvistik
Nordisk sprog og litteratur (dansk)
Religionsvidenskab
Rusland- og Balkanstudier
Spansk og spanskamerikansk
sprog, litteratur og kultur
· Teologi
· Tysk sprog, litteratur og kultur

3 TIPS TIL JOB OG FREMTID

1. På bachelor.au.dk kan du få overblik over dine jobmuligheder.
Kig under punktet ”karriere” på uddannelsessiderne.
2. På LinkedIn kan du søge både på uddannelser og jobtitler og se,
hvad uddannede fra Aarhus Universitet arbejder med. Søg efter
”Aarhus University” på LinkedIn.
3. På YouTube fortæller tidligere studerende om, hvad de bruger
deres uddannelse til, og hvad de har gjort for at få et job. Se
filmene på youtube.com/læspåaarhusuniversitet

TEKNIK, KONSTRUKTION OG
UDVIKLING
Med baggrund i fag som matematik og fysik handler uddannelserne om
konstruktion og design af alt lige fra bygninger og broer til udvikling af ny
vindmølleteknologi, hospitalsudstyr, kirurgiske værktøjer eller elektriske
systemer. Du lærer at konstruere løsninger, så de fungerer i et balanceret
forhold mellem mennesker, produktion, miljø og økonomi, og du lærer
at kombinere teknologisk overblik med købmandskab og design.

UDDANNELSER
· Business Development Engineer (diplomingeniør i Herning)
Byggeri (bachelor – civilingeniør)
· Bygning (diplomingeniør)
· Bygningsdesign (diplomingeniør)
· Elektrisk energiteknologi (diplomingeniør i Aarhus og Herning)
· Forretningsudvikling (diplomingeniør i Herning)
· Global Management and Manufacturing (diplomingeniør i Herning)
· Maskinteknik (diplomingeniør i Aarhus og Herning)

FÅ DET HELE MED
· Få overblik over vores uddannelser med
udgangspunkt i dine interesser
· Prøv at sætte en uddannelse sammen, så den passer til dig
· Sæt dig ind i, hvad du kan blive med uddannelsen
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FÅ HJÆLP TIL
AT PRIORITERE
Vælg nogle få uddannelser, du interesserer dig for, og undersøg dem
nærmere.

1. Lær uddannelserne at kende
På bachelor.au.dk kan du læse om, hvad uddannelserne handler om. Du kan også læse om adgangskrav,
uddannelsernes opbygning, om studielivet og jobmuligheder.
2. Prøv uddannelsen, før du vælger
Før du vælger, kan du møde uddannelserne og prøve,
hvordan det er at være studerende. Mød os her:
· u-days – Danmarks største åbent hus for videre		 gående uddannelser
· Studiepraktik – hvert år i uge 43
· Studerende for en dag – på udvalgte uddannelser
· Subuniversity – mentorforløb for 2.g.-elever på
		 udvalgte gymnasier
Se hvor, hvordan og hvornår på
bachelor.au.dk/arrangementer
3. Snak med dem, du kender, om dit studievalg
Det er en god idé at snakke om dit uddannelsesvalg
med nogen, der kender dig godt. Det kan for eksempel
være venner og familie. Måske kender du også en med
et spændende job, eller møder en, der læser på en
uddannelse, du overvejer.

4. Snak med en vejleder
Du kan snakke med en vejleder, der kender de uddannelser, du har udvalgt. I kan for eksempel tale om
uddannelsernes faglige indhold, om hvordan du opfylder adgangskravene, og hvad forskellen er på at
søge i kvote 1 og kvote 2.
Se hvordan vejlederne kan hjælpe dig på
bachelor.au.dk/vejledning
5. Sammenlign uddannelserne i et skema
Sæt uddannelserne op mod hinanden i et skema.
Sammenlign dem, og prioriter dem efter, hvordan de
bedst opfylder dine forventninger. Du kan for eksempel
overveje uddannelsens indhold, undervisningsformer,
adgangskrav, job og fremtid eller mulighed for praktik
eller studie i udlandet.
På bachelor.au.dk/vejledning har vi lavet et skema, du
kan tage udgangspunkt i.
6. Søg om optagelse
Du kan søge om optagelse på en eller flere uddannelser. Ansøgningen skal udfyldes og sendes digitalt.
Se hvordan på bachelor.au.dk/optagelse

FÅ DET HELE MED
· Læs om uddannelserne på bachelor.au.dk
· Du kan prøve uddannelserne og møde
studerende, før du vælger
· Snak med dem, du kender, om dit studievalg
· Snak eventuelt med en vejleder
· Sammenlign uddannelserne i et skema
· Søg om optagelse
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BLIV
B TRYG
VED DIT VALG

A

B
Uanset hvordan vejen til dit uddannelsesvalg ser ud, så er vi klar
til at hjælpe dig.

A

FORVENTNING

STØTTEMULIGHEDER UNDER
DIT STUDIE
Vi kan støtte dig på mange måder
gennem dit studie, så du kan uddanne
dig på lige fod med andre, også selv
om du har det svært i en periode eller
lider af en funktionsnedsættelse.
Læs mere om dine støttemuligheder
på bachelor.au.dk/vejledning

VIRKELIGHED

TILMELD DIG VORES
NYHEDSBREV
SNAK MED EN VEJLEDER, HVIS
DU ER I TVIVL
Vi er både fuldtidsvejledere og mere end
100 studentervejledere, der selv læser på
universitetet og ved alt om at være studerende. Når du snakker med en vejleder, kan
du for eksempel få svar på spørgsmål som:
Hvordan finder jeg ud af, hvilken uddannelse der passer til mig?
Hvor får jeg overblik over optagelsesregler og adgangskrav?
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke opfylder
adgangskravene?
Hvordan er det at være studerende, og
er der tid til et liv ved siden af?

Nyhedsbrevet minder dig om alle de
vigtige datoer og frister, så du ikke går
glip af noget. Tilmeld dig på
bachelor.au.dk/nyhedsbrev
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FIND VEJ PÅ AARHUS UNIVERSITET

Du kan ringe til os, sende en mail eller
booke en samtale.

Aarhus Universitet ligger i centrum af Aarhus, hvor du finder
de fleste uddannelser, biblioteker, kantiner, fredagsbarer, boghandlere og meget mere. De kommende år bliver universitetet
udvidet for at samle og styrke uddannelserne endnu mere. Der
bliver skabt en helt bydel, Universitetsbyen, som sammen med
Universitetsparken bliver centrum for fremtidens universitet.

Telefon: +45 87 15 07 20
Mail: auuddannelse@au.dk
Book en samtale:
bachelor.au.dk/vejledning
Se de aktuelle åbningstider og læs
mere om, hvordan vores vejledere kan
hjælpe dig på
bachelor.au.dk/vejledning
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Husk, at der findes mange veje til dit uddannelsesvalg
Snak med en vejleder, hvis du stadig er i tvivl
Sæt dig ind i dine muligheder for hjælp under studiet
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så du ikke går glip af noget
Lær kortet at kende
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TJEKLISTE –
FÅ DET HELE MED
Vi har lavet en tjekliste, som kan give dig
overblik over alt det, der er godt at gennemgå, før du vælger uddannelse. Du
kan også se vigtige datoer og ansøgningsfrister, så du ikke går glip af at
møde os eller misser en vigtig deadline.

3. Har du læst om uddannelsesinteresser og sat dig ind
i, hvad du kan blive?
		
		

Få overblik over vores uddannelser med
udgangspunkt i dine interesser

		
		

Prøv at sætte en uddannelse sammen, så den
passer til dig

		
Sæt dig ind i, hvad du kan blive med
		 uddannelsen

4. Har du besøgt uddannelsen og snakket med andre
om dit valg?
		

Læs om uddannelserne på bachelor.au.dk

1. Har du fundet ud af, om universitetet er noget for dig?

		

Prøv uddannelserne, før du vælger

		

Undersøg hverdagen som studerende

		

Snak med dem, du kender, om dit studievalg

		

Sæt dig ind i undervisningsformerne

		

Snak eventuelt med en vejleder

		

Se, hvordan uddannelserne er bygget op

		

Sammenlign uddannelserne i et skema

		

Lær studiebyen at kende

		

Søg om optagelse

		

Find ud af, hvordan du er garanteret en bolig
5. Har du undersøgt, hvad du kan gøre for at blive tryg
ved dit valg?

2. Har du fundet ud af, hvad der betyder mest for dig,
når du skal vælge uddannelse?

		

		
		

Stil dig selv spørgsmål, der hjælper dig på vej
mod dit uddannelsesvalg

		
Sæt dig ind i dine muligheder for hjælp under
		 studiet

		

Bliv inspireret af andre studerende og deres valg

		
		

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så du ikke går glip
af noget

		

Lær kortet at kende

Snak med en vejleder, hvis du stadig er i tvivl
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VIGTIGE DATOER

bachelor.au.dk/arrangementer

2019
1. FEBRUAR
Ansøgning til
universitetet åbner

15. MARTS KL. 12.00
Ansøgningsfrist for kvote 2

JANUAR/FEBRUAR
Studiestart for uddannelser
med vinterstart

FEBRUAR/MARTS
Åbent hus – ”u-days”

5. JULI KL. 12.00
Ansøgningsfrist for kvote 1

SLUT JULI
Svar på ansøgning om
optagelse via e-Boks

SEPTEMBER
Frist for at søge om at
komme i studiepraktik

/boliggaranti
/campus
/kombi
/nyhedsbrev
/optagelse
/studieliv
/undervisning

AUGUST/SEPTEMBER
Studiestart for uddannelser
med sommerstart

/vejledning

OKTOBER
Studiepraktik i uge 43

1. NOVEMBER
Ansøgningsfrist for
uddannelser med vinterstart

Publikationen er trykt med vegetabilske farver på Munken Polar-papir og
Svanemærkegodkendt trykkeri. Papiret stammer fra FSC ® -certificeret,
bæredygtigt skovbrug og andre kontrollerede kilder.

