KRONIK. DIN BILLET TIL FREMTIDEN
Jyllandsposten 30. juli 2012

Af ERIK KNUDSEN formand for Professionshøjskolernes Rektorkollegium

og JENS ODDERSHEDE rektor, talsmand for Danske Universiteter
»Vi vil godt love, at det bliver hårdt og krævende, men også øjenåbnende, fascinerende og sjovt,« skriver
dagens kronikører i deres velkomst til deres nye studerende og supplerer med nogle gode råd.
Kære nye studerende!
Du har sikkert allerede været i postkassen for at se, om postbuddet har været forbi. I dag får du nemlig
besked, om du er blevet optaget på netop den uddannelse , du gerne vil i gang med.
Du har nok gjort dig mange tanker om, hvordan det vil blive at studere, og har undersøgt boligforhold,
transport til og fra studiet og meget andet. Nu er tiden endelig kommet, og der er kun én måned til
studiestart.
At starte på en videregående uddannelse er en milepæl i dit liv. Men det er også af stor betydning for os,
som ansvarlige for din uddannelse.
Du har valgt at investere de næste år af dit liv i en videregående uddannelse. Især i en krisetid med
kamp om jobbene er det en god investering. Ingen kan spå om, hvordan verden ser ud, når du om fire til
fem år er færdig med din uddannelse, men en ting er sikker: Dine chancer for at få et job er større med
en videregående uddannelse på CV'et. Det er en god og livslang investering, der kommer både dig og
samfundet til gavn.
Vi vil godt love, at det bliver hårdt og krævende, men også øjenåbnende, fascinerende og sjovt.
Hvad enten du har valgt en uddannelse fra professionshøjskolerne eller universiteterne, kommer direkte
fra gymnasiet eller har været væk fra bøgerne i nogen tid, vil vi gerne byde dig velkommen på en af
vores mange uddannelser og give dig nogle gode råd med på vejen:
Vær klar fra starten. Det er vigtigt at komme godt i gang. Ligesom i Tour de France handler det om at
komme med, når feltet kører stærkt. Ellers mister du værdifulde minutter og ryger langt ned i
klassementet.
De fleste uddannelser starter med et introduktionsforløb, hvor du lærer dine nye medstuderende at
kende og bliver introduceret til studiet og stedet. Samtidig med introduktionen begynder selve
uddannelsen.
Derfor er der mange ting, som du skal forholde dig til fra begyndelsen. Vær åben over for dine
medstuderende og forbered dig til undervisningen. En god start vil hjælpe dig langt hen ad vejen.
Du vil opleve store forandringer, og du skal i højere grad tage ansvar for din egen læring. Før var du
elev, nu er du studerende. Det indebærer på den ene side megen frihed, men på den anden side er det i
høj grad op til dig selv at få noget ud af dit studium. Det er f. eks. ikke altid, at det bliver registreret, om
du møder op til undervisningen eller ej, og det er ofte først til eksamen, at det viser sig, om du har fulgt
med i løbet af semestret. Det handler om at få etableret nogle gode studievaner og rutiner, så du
kommer med feltet over første bjerg.

En god måde at håndtere overgangen til en videregående uddannelse er at bruge læsegrupper og
fællesskabet på studiet i det hele taget.
I læsegrupperne kan I diskutere pensum, eksaminer og de oplæg, I skal holde, samt selvfølgelig de
fester, fredagsbarer og alt det andet, der følger med et godt studieliv.
Se også læsegruppen som en mulighed for at skabe et solidt netværk blandt dine medstuderende.
Det kan sommetider blive til et livslangt venskab. En velfungerende læsegruppe er en uvurderlig hjælp til
at holde motivationen oppe igennem de hårde perioder - og de vil komme i løbet af ethvert studieliv.
Som ny studerende har du mange muligheder for at sætte dit eget præg på din uddannelse. Det gælder
blandt andet valgfag, praktik, studiearbejde og udlandsophold.
Det er i mange tilfælde op til dig som studerende at træffe de afgørende valg til din faglige profil.
Der er i stadigt højere grad en forventning om, at du selv tager initiativ og giver din uddannelse et
særligt præg. Det er et stort ansvar, for de valg, du træffer, vil få betydning for dine jobmuligheder siden
hen.
Derfor vil vi opfordre dig til at undersøge dine muligheder grundigt og gøre god brug af den hjælp, som
din uddannelsesinstitution tilbyder i form af studievejledning, karrierecentre m. m.
Der eksisterer efterhånden gode rammer for at sammensætte et tværfagligt forløb mellem flere
uddannelsessteder, f. eks. kan du som universitetsstuderende vælge at tage et fag eller hele
overbygningen på et andet universitet end det, hvor du oprindeligt startede.
Dette gælder også mellem professionsuddannelserne og universiteterne.
Der arbejdes således for at sikre professionsbachelorers muligheder for at videreuddanne sig på
universiteterne enten i form af kandidatuddannelser eller masteruddannelser.
Allerede nu er der etableret konkrete samarbejder mellem professionshøjskoler og universiteter, hvor der
er skabt konkrete meritaftaler, der sikrer overgangen mellem de involverede institutioner og gør
rammerne for tværfaglighed mere fleksible.
Vi vil opfordre til, at du løbende tænker over, hvilke muligheder og kompetencer du gerne vil stå med,
når din uddannelse er vel overstået, og dit arbejdsliv skal til at begynde.
Derfor bør du sætte dig grundigt ind i dine muligheder for at sammensætte den uddannelse , du ønsker.
Alt for mange studerende begynder først at tænke på jobsøgning, mens de skriver på specialet eller det
afsluttende projekt. Det er meget sent, hvis du først dér skal igennem den omfattende proces, som vejen
til det første job ofte er.
Praktikophold er en integreret del af uddannelserne på professionshøjskolerne, men det er også en
mulighed for dig på universitetet. Det er en god måde at få noget brugbar erfaring inden for et område,
som du kan forestille dig at arbejde med i fremtiden.
Et studierelevant fritidsjob kan også styrke din faglige profil, men husk, at det er studiet, der kommer i
første række.
Det er et fuldtidsarbejde at studere, og derfor skal du, specielt i begyndelsen af din studietid, være
varsom med for meget arbejde ved siden af dit studium.
Når du er kommet godt i gang med at studere, er det ofte rigtig godt og meget givende - også for studiet
- at komme ud i "virkeligheden" og få prøvet nogle af de kompetencer af, som du løbende tilegner dig på
din uddannelse.
Et studierelevant arbejde kan være mange ting og er ikke nødvendigvis et job i klassisk forstand.
Det kan f. eks. være frivilligt arbejde i en forening eller organisation, hvor du ud over erhvervserfaring får
mulighed for at møde en masse mennesker, som brænder for det samme som dig.

Du kan måske også finde et studierelevant arbejde på din uddannelsesinstitution.
Her kan du få et særligt indblik i, hvordan andre med samme uddannelse som din arbejder. Det er en
rigtig god ballast at stå med, og det er rigtig fint at have haft mulighed for både at opnå konkret
erhvervserfaring og opbygge et netværk inden for et fagområde.
Se i det hele taget studiejob og praktik som din mulighed for at prøve nogle forskellige jobtyper af.
Til sidst en opfordring om at tage ud og opleve verden. Et udlandsophold som en del af studiet er en
mulighed for at give din uddannelse en skarpere vinkel. Det vil både give dig et andet syn på din
profession og en oplevelse for livet.
Et udlandsophold er ikke lig med en jobgaranti, men det kan være en god hjælp. Her skal du overveje,
hvordan en international profil kan være med til at sikre, at lige præcis dit CV bliver det bedste i bunken.
Mulighederne er mange. Du kan komme af sted til alt lige fra fire ugers sommerskole i USA til en toårig
kandidatuddannelse i Kina.
Tjek med dit uddannelsessted, hvad dine muligheder er, og søg i god tid, inden du skal af sted.
Så er der vist kun tilbage at ønske bon voyage på din uddannelsesrejse!

