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Åbent hus arrangementer 2013 

På ug.dk vil du løbende kunne se, hvor og hvornår der er åbent hus arrangementer: 

http://www.ug.dk/arrangementer.aspx 

Under 'Arrangementer' kan du finde en samlet oversigt over åbne uddannelsesarrangementer i 

hele Danmark. Her kan du bl.a. målrette jeres søgning både efter uddannelsestype, og efter hvor i 

landet du bor. 

Fra de enkelte uddannelsesartikler kan du også se en liste over de åbent-hus-arrangementer, som 

er knyttet direkte til uddannelsen. 

En oversigt over Åbent hus arrangementer findes også her: 

http://www.ua.dk/Default.aspx?ID=2501 

Datoer for de enkelte uddannelsessteder: 

Oversigten er inddelt i universitetsuddannelser, professionsbacheloruddannelser og 

erhvervsakademiuddannelser (det er dog ikke alle uddannelsessteder i hele landet, som er medtaget) og 

andre uddannelser (politi, forsvar, det rytmiske musikkonservatorium i Købenahavn) 

Links til de enkelte uddannelsessteders åbent hus arrangementer. Gå ind på deres hjemmeside for 

nærmere oplysninger og program.  

 

Universitetsuddannelser 

Tidspunkt Sted Supplerende 

29-1-2013 

15.00-19.00 

Arkitektskolen, Designskolen, 

Konservatorskolen  

http://www.karch.dk/dk/Menu/O

m+skolen/Arrangementer/%C3%

85bent+Hus+2013 

 

Besøg Designskolen og Arkitektskolen på Philip de 

Langes Allé 10 og Konservatorskolen på 

Esplanaden 34. 

Der er havnebus mellem de to steder. 

7-2-2013  

2-5-2013  

CBS Copenhagen Business School 

http://www.cbs.dk/Uddannelser/

Menu/AAbent-hus 

På hjemmesiden ses programmet 

http://www.ug.dk/arrangementer.aspx
http://www.ua.dk/Default.aspx?ID=2501
http://www.karch.dk/dk/Menu/Om+skolen/Arrangementer/%C3%85bent+Hus+2013
http://www.karch.dk/dk/Menu/Om+skolen/Arrangementer/%C3%85bent+Hus+2013
http://www.karch.dk/dk/Menu/Om+skolen/Arrangementer/%C3%85bent+Hus+2013
http://www.cbs.dk/Uddannelser/Menu/AAbent-hus
http://www.cbs.dk/Uddannelser/Menu/AAbent-hus
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Februar og 

marts 2013 

Syddansk Universitet SDU 

http://www.sdu.dk/Uddannelse/

Optagelse/Bacheloruddannelser/

moed_sdu.aspx 

 

22. og 23. februar: Esbjerg 

23. februar: Sønderborg 

28. februar: Kolding 

2. marts: Odense 

2. marts: Slagelse 

Februar og 

marts 2013 

Ålborg Universitet AAU i Ålborg, 

København og Esbjerg 

http://www.aabenthus.aau.dk/O

m+%C3%85bent+hus/ 

Aalborg Universitet, Aalborg 

onsdag den 6. marts 2013 kl. 10-17. 

Aalborg Universitet, Esbjerg 

fredag den 22. februar 2013 kl. 8-15 og lørdag den 
23. februar 2013 kl. 10-15. 

Aalborg Universitet, København 

onsdag den 6. marts 2013 kl. 13-18. 

Februar/marts 

 

 

 

Det Informationsvidenskabelige 

Akademi (Danmarks 

Biblioteksskole) 

http://www.iva.dk/uddannelser/

overvejer-du-iva-moed-

os/aabent-hus/ 

Sådan finder du vej til IVA 
 
Du kan altid lave en aftale med Studievejledningen 
om at få en samtale om studiet og fagligheden på 
IVA - også selv om der ikke er Åbent Hus i den 
nærmeste fremtid. 

 

28-2-2013 

7-5-2013  

Roskilde Universitets Center RUC 

http://www.ruc.dk/uddannelse/s

tudie-og-

karrierevejledningen/arrangemen

ter/aabent-hus-

bacheloruddannelser/ 

Du vil inden arrangementet kunne se det 
samlede program på denne side.  

Der er ingen tilmelding, du dukker bare op. 
Selve arrangementet afholdes i 
Studenterkantinen i bygning 01. For kort over 
RUC samt information om, hvordan du 
kommer til RUC, se her.. 

7-3-2013 

12.00-18.00 

Danmarks Tekniske Universitet 

DTU 

http://www.dtu.dk/Moed_DTU/A

abent_Hus.aspx 

Læs mere om DTU Åbent Hus på 

http://aabenthus.dtu.dk/ 

 

 

Uge 9 og 10 

2013 

Københavns Universitet 

http://aabenthus.ku.dk/ 

Til Åbent Hus arrangementerne kan du komme helt 
tæt på studielivet - snak med studerende og 
vejledere eller hør oplæg om uddannelserne, prøv 

http://www.sdu.dk/Uddannelse/Optagelse/Bacheloruddannelser/moed_sdu.aspx
http://www.sdu.dk/Uddannelse/Optagelse/Bacheloruddannelser/moed_sdu.aspx
http://www.sdu.dk/Uddannelse/Optagelse/Bacheloruddannelser/moed_sdu.aspx
http://www.aabenthus.aau.dk/Om+%C3%85bent+hus/
http://www.aabenthus.aau.dk/Om+%C3%85bent+hus/
http://www.iva.dk/uddannelser/overvejer-du-iva-moed-os/aabent-hus/
http://www.iva.dk/uddannelser/overvejer-du-iva-moed-os/aabent-hus/
http://www.iva.dk/uddannelser/overvejer-du-iva-moed-os/aabent-hus/
http://www.iva.dk/omiva/find-vej/
http://www.iva.dk/omiva/find-vej/
http://iva.dk/studievejledning/
http://www.ruc.dk/uddannelse/studie-og-karrierevejledningen/arrangementer/aabent-hus-bacheloruddannelser/
http://www.ruc.dk/uddannelse/studie-og-karrierevejledningen/arrangementer/aabent-hus-bacheloruddannelser/
http://www.ruc.dk/uddannelse/studie-og-karrierevejledningen/arrangementer/aabent-hus-bacheloruddannelser/
http://www.ruc.dk/uddannelse/studie-og-karrierevejledningen/arrangementer/aabent-hus-bacheloruddannelser/
http://www.ruc.dk/uddannelse/studie-og-karrierevejledningen/arrangementer/aabent-hus-bacheloruddannelser/
http://www.ruc.dk/uddannelse/studie-og-karrierevejledningen/arrangementer/aabent-hus-bacheloruddannelser/
http://www.ruc.dk/om-universitetet/ankomst-til-ruc/
http://www.dtu.dk/Moed_DTU/Aabent_Hus.aspx
http://www.dtu.dk/Moed_DTU/Aabent_Hus.aspx
http://aabenthus.dtu.dk/
http://aabenthus.ku.dk/
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 en forelæsning eller kom på besøg i laboratoriet. 

Hent app - i app'en kan du planlægge dine Åbent 
Hus arrangementer, læse uddannelsesbeskrivelser 
eller se film om studielivet på KU.  

28-2 til 2-3-

2013 

Århus Universitet AU og øvrige 

videregående uddannelser i 

Århus 

www.udays.dk 

På hjemmesiden kan du tilrettelægge dit eget 
program og få tilføjet en gratis madbillet til frokost. 

Torsdag den 

28-2 2013 kl. 15 

Torsdag den 

16-5 2013 kl. 15 

Torsdag den 

10-10 2013 kl. 

15   

IT-Universitetet 

http://www.itu.dk/da/Uddannels

er/Aabent-Hus 

 

Du kan tilmelde dig på Facebook. Så holdes du 
opdateret med eventuelle ændringer i 
programmet, og du vil få en reminder nogle dage 
inden selve arrangementet. 

 

Professionsbacheloruddannelser 

Tidspunkt  Sted Supplerende 

19-2-2013 

16.30- 18.30 

Danmark Medie og 

Journalisthøjskole,  

Emdrupvej 72 

2400 Kbh. NV 

http://www.dmjx.dk/uddann

elser/studievejledning/aabe

nt-hus 

Åbent hus om uddannelserne i København.Tilmelding 

på hjemmesiden: 

http://domsrv01.dmjx.dk/appl/skema/mediehojskolen0

9.nsf/fm_webschema?Openform&schema=aabent_hus

_2013 

26-2 2013 

16.30- 18.00 

Danmark Medie og 

Journalisthøjskole 

Emdrupvej 72. 2400 Kbh. NV 

Informationsmøde i København (om uddannelserne i 

Aarhus). Kom og hør om Journalistuddannelsen og 

Fotojournalistuddannelsen. Vær opmærksom på at 

uddannelserne kun kan tages i Aarhus. 

Tilmelding på hjemmesiden: 

http://domsrv01.dmjx.dk/appl/skema/mediehojskolen0

9.nsf/fm_webschema?Openform&schema=aabent_hus

_2013 

7-3-2013 DTU- Ballerup Campus 

(tidligere IHK) 

 

http://studier.ku.dk/filmomstudieliv/hentapp/
http://www.udays.dk/
http://www.itu.dk/da/Uddannelser/Aabent-Hus
http://www.itu.dk/da/Uddannelser/Aabent-Hus
https://www.facebook.com/events/494825990569645/
http://www.dmjx.dk/uddannelser/studievejledning/aabent-hus
http://www.dmjx.dk/uddannelser/studievejledning/aabent-hus
http://www.dmjx.dk/uddannelser/studievejledning/aabent-hus
http://domsrv01.dmjx.dk/appl/skema/mediehojskolen09.nsf/fm_webschema?Openform&schema=aabent_hus_2013
http://domsrv01.dmjx.dk/appl/skema/mediehojskolen09.nsf/fm_webschema?Openform&schema=aabent_hus_2013
http://domsrv01.dmjx.dk/appl/skema/mediehojskolen09.nsf/fm_webschema?Openform&schema=aabent_hus_2013
http://domsrv01.dmjx.dk/appl/skema/mediehojskolen09.nsf/fm_webschema?Openform&schema=aabent_hus_2013
http://domsrv01.dmjx.dk/appl/skema/mediehojskolen09.nsf/fm_webschema?Openform&schema=aabent_hus_2013
http://domsrv01.dmjx.dk/appl/skema/mediehojskolen09.nsf/fm_webschema?Openform&schema=aabent_hus_2013
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12.00-18.00 http://www.ihk.dk/mod-

os/aabent-hus 

Februar og maj 

2013 

UCSJ Sjælland 

http://ucsj.dk/optagelse/info

rmationsmoeder/ 

Under de enkelte 

uddannelser ses datoer og 

tidspunkter 

Professionsbacheloruddannelser som eksempelvis: 

Lærer, pædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, 

sygeplejerske, socialrådgiver, bioanalytiker, ernæring og 

sundhed, leisure management. 

Februar og 

marts 2013 

Metropol København 

http://www.phmetropol.dk/

Optagelse/Info+moeder+-

+aabenthus 

På siden ses en oversigt over datoer og tidspunkter 

Februar og 

marts, maj 

2013 

UCC København 

http://www.ucc.dk/uddanne

lser/informationeromuddan

nelser/informationsmoeder/ 

På siden ses en oversigt over tidspunkter 

Februar og 

marts 2013 

UC Lillebælt 

http://ucl.dk/uddannelser/a

bent-hus/ 

På siden ses en oversigt over tidspunkter 

Erhvervsakademiuddannelser 

Tidspunkt Sted Supplerende 

Februar og maj 

2013 

Erhvervsakademi Sjælland 

http://easj.dk/abent-hus-2/ 

 

De uddannelser, som erhvervsakademiet kan tilbyde, 

er på akademi-, diplom- og professionsbachelorniveau 

og dækker ca. 60 heltids- og deltidsuddannelser på 

både dansk og engelsk inden for kommunikation, 

Fødevare- proces- og medicoteknologi, Handel, Kontor 

og Finans, service, bygge- og anlæg, håndværk og 

teknik, Mekanik, Transport og Logistik 

5-3-2013  

13.00-20.00 

Københavns Erhvervs 

Akademi KEA  

http://www.kea.dk/da/topme

Åbent hus for alle uddannelse: 

Pumpehuset, Studiestræde 52,  

1554 København V 

http://www.ihk.dk/mod-os/aabent-hus
http://www.ihk.dk/mod-os/aabent-hus
http://ucsj.dk/optagelse/informationsmoeder/
http://ucsj.dk/optagelse/informationsmoeder/
http://www.phmetropol.dk/Optagelse/Info+moeder+-+aabenthus
http://www.phmetropol.dk/Optagelse/Info+moeder+-+aabenthus
http://www.phmetropol.dk/Optagelse/Info+moeder+-+aabenthus
http://www.ucc.dk/uddannelser/informationeromuddannelser/informationsmoeder/
http://www.ucc.dk/uddannelser/informationeromuddannelser/informationsmoeder/
http://www.ucc.dk/uddannelser/informationeromuddannelser/informationsmoeder/
http://ucl.dk/uddannelser/abent-hus/
http://ucl.dk/uddannelser/abent-hus/
http://easj.dk/abent-hus-2/
http://www.kea.dk/da/topmenu/aabent-hus/
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nu/aabent-hus/ ”Har du lyst til at komme helt tæt på erhvervslivet? Så 
kom forbi og få et indblik i KEA-livet og få en snak med 
KEAs studerende og studievejledere. Du kan også se 
konkrete eksempler på studieprojekter i form af 
udstillinger og produktpræsentationer. Alle KEAs 
uddannelser er repræsenteret. Vi får desuden besøg af 
KEA-dimittender, som fortæller om, hvordan de 
anvender deres uddannelse i et spændende arbejdsliv i 
mode-, bygge- og IT-branchen”.  

Januar, februar 

og maj, 

november 2013 

Copenhagen Business 

Academy 

http://www.cphbusiness.dk/in

formationsm%C3%B8der 

Se datoer og tidspunkter for uddannelser i de 

forskellige afdelinger. 

 

26-1-2013. 

13:00-16:00 

13-3- 2013. 

19:00-21:00 

 

Farmakonom 

Pharmakon 

Milnersvej 42  

3400 Hillerød 

http://www.farmakonomuddannelsen.dk 

Åbent hus på farmakonomuddannelsen er et 

arrangement for potentielle ansøgere. Der vil være 

oplæg om uddannelsen og rundvisning. Der vil 

også være mulighed for at tale med 

studievejledere og nuværende elever på 

uddannelsen. Arrangementet de to datoer er 

identiske. Du skal blot møde op! 

Andre uddannelser 

Løbende Politiet Politiet holder løbende jobinformationsmøder. Følg 

med på siden: 

http://www.blivpolitibetjent.dk/site/jobinformations

moede/ 

Løbende Forsvaret Der er forskellige måder at møde forsvaret på: 

http://www2.forsvaret.dk/UDDANNELSESSITE/MOED

OS/Pages/Moedosforside.aspx 

Marts og april 

2013 

Det Rytmiske 

Musikkonservatorium i 

København 

Læs mere om muligheder for besøg: 

http://www.rmc.dk/besoeg_konservatoriet/kontakt/ 

 

God fornøjelse fra Studievalg Sjælland. 

http://www.kea.dk/da/topmenu/aabent-hus/
http://www.cphbusiness.dk/informationsm%C3%B8der
http://www.cphbusiness.dk/informationsm%C3%B8der
http://www.farmakonomuddannelsen.dk/
http://www.blivpolitibetjent.dk/site/jobinformationsmoede/
http://www.blivpolitibetjent.dk/site/jobinformationsmoede/
http://www2.forsvaret.dk/UDDANNELSESSITE/MOEDOS/Pages/Moedosforside.aspx
http://www2.forsvaret.dk/UDDANNELSESSITE/MOEDOS/Pages/Moedosforside.aspx
http://www.rmc.dk/besoeg_konservatoriet/kontakt/

