Tjekliste til valg af studie
Det kan være svært at beslutte, hvilken uddannelse der er værd at satse på. Uanset hvor meget
du tænker over det, kan du heller ikke være sikker på at vælge rigtigt første gang. Men med
god forberedelse kan du stadig få en god fornemmelse for, hvilken uddannelse, der kunne være
den rigtige for dig. Denne tjekliste er ment som inspiration til dine overvejelser, og kan være
med til at give dig mere afklaring på dit valg.

Studiestruktur og indhold










Hvad handler studiet om?
Hvilke overordnede temaer har de enkelte semestre?
Ligger studiets indhold fast, eller er der valgmuligheder?
Hvor lang tid varer studiet, og hvad er den normale studietid?
Hvor stort frafald er der normalt, og hvornår i studiet er der flest, der falder fra?
Hvordan er forholdet mellem teori og praksis?
Er der mulighed for at læse en del af studiet i udlandet?
Hvad er de typiske jobs for færdiguddannede, og hvordan passer det med dine ønsker?
Hvilke overbygninger giver uddannelsen adgang til?

Undervisningens forløb og eksamen









Hvor meget af uddannelsen læses på engelsk?
Er undervisningen tilrettelagt som forelæsninger, workshops eller seminarer?
Hvad er den typiske forberedelsestid, og er der mulighed for at have et fritidsjob ved
siden af studierne?
Hvilke opgaver og projekter kan typisk karakterisere de enkelte semestre?
Er der semestre uden projektarbejde?
I hvor stort omfang har man kontakt med undervisere og vejledere?
Er der mødepligt?
Hvordan foregår eksamen mht. både undervisning og projektarbejde?

Studentermiljøet og sociale aktiviteter









Er der et introduktionsforløb i starten af studiet?
Hvordan er kontakten til ældre studerende, og er det normalt fx at holde fester og
andre sociale arrangementer på tværs af årgange?
Hvad er gennemsnitsalderen og den typiske baggrund for studerende på studiet?
Hvordan er pladsforholdene til forelæsninger og gruppearbejde?
Er der opholdssteder som eksempelvis sofagrupper, café, bar, kantine?
Er der god adgang til studiets faciliteter som printere, kopimaskiner, læserum, og
biblioteker?
Hvordan er de offentlige transportmidler i forhold til placeringen af lokalerne?
Er det nødvendigt at skifte lokale og geografisk placering under uddannelsen?

Adgangskrav



Hvordan er kravene til optagelse, og er der specifikke krav under studiets forløb?
Er der adgangsbegrænsning?

