KARRIEREDAG
23. februar

Hvad skal du efter vgt?

VELKOMMEN TIL

KARRIEREDAG
Nåmenøøhhh...hvad skal du så efter VGT?
Det spørgsmål har du måske vænnet dig til at besvare,
overhøre eller bare rynke lidt på næsen af.
På Karrieredag kan du komme svaret et lille step nærmere.
Her får vi besøg af en række studerende, der for ganske få
år siden stod præcis samme sted, som du selv gør i dag nemlig på VGT, hvor de tog HF eller STX. På Karrieredagen
kommer de “hjem” og fortæller om den vej, de hver især
valgte at gå efter VGT - og for at give dig de gode råd om
karrierevalg, de selv gerne ville have kendt, da de skulle
finde deres uddannelsesvej.
Hvordan fandt de frem til, hvilken uddannelse, der lige var
noget for dem? Hvilke overvejelser gjorde de sig, og hvad
går uddannelserne egentlig ud på? Mange af vores gamle
elever vil undervejs også give dig en smagsprøve på undervisning i deres fag.
I hæftet her kan du se, hvilke workshops du kan vælge
imellem på Karrieredag. Lige efter vinterferien skal du være
klar til at vælge de tre workshops, du allerhelst vil høre om.
Kig dem igennem, og lad dig inspirere til, hvordan din egen
fremtid kan se ud.
Karrieredagen slutter af med fredagscafé, hvor du også kan
få en sludder med mange af gæsterne.

PROGRAM
8.00-8.50:
9.00-9.40:
9.50-11.10:
11.15-11.45:
11.50-12.30:
12.40-13.20:
Fra kl. 13.20:

Velkomst og oplæg ved Studievalg MidtVest
Workshop 1
Foredrag v. iværksætter Jonas “Pindhund” Hallberg
Frokostkoncert v. Mathias Bøttern m. band
Workshop 2
Workshop 3
Fredagscafé arrangeret af VGT-Logen

UDDANNELSE

EMNE

Biokemi
Mette Roesgaard

Biokemi
Kloning - vi ser på, hvordan kloning kan bruges inden
for molekylærbiologisk forskning og industri. Få svar
på spørgsmål som “Kan jeg klone min kat?”

Bioteknologiingeniør

Johan Egsgaard Thomsen

Biotek-Iværksætteri som en mulig karrierevej
De seneste par år har jeg sideløbende med mit studie
arbejdet på et system, der bruger moderne informationsteknologi til at overvåge og automatisk styre
vigtige parametre i industrielle, biologiske processer som fx medicinproduktion, biogas-processer og
produktion af fødevarer. I august tog vi springet og
startede en virksomhed baseret på projektet. På
workshoppen vil jeg fortælle om, hvordan man som
ingeniørstuderende har en oplagt mulighed for selv
at definere sit arbejde ved at starte egen virksomhed.
Jeg vil uddybe, hvordan min faglighed fra bioteknologi-studiet kommer i spil, og I vil få et konkret indblik i
nogle af de udfordringer, vi står overfor.
Til sidst kommer I på banen, hvor I skal lege iværksættere sammen med mig :-)

Diplomingeniør
Emma Pagh

Global Management and Manufacturing - Produktionsingeniør med et internationalt perspektiv
Global Management and Manufacturing (GMM) i
Herning har fokus på fremstilling og produktion af
nye varer og services i et internationalt perspektiv.
Vi lærer om produktionsoptimering, produktionsteknologier, forsyningskæder, ledelse og økonomi. Som
ingeniørstuderende på GMM i Herning skriver man
sine semesterprojekter hos virksomheder, så man
tidligt i sin uddannelse får erhvervserfaring og
forståelse for project management. Jeg vil blandt
andet fortælle om fremtidens produktion og om,
hvordan man kan bruge lineær programmering i
beslutningsprocesser.

UDDANNELSE

EMNE

Dramaturgi
Morten Overgaard

Dramaturgi
Dramaturgi er studiet af teater i alle afskygninger. Vi
arbejder med scenografi, skuespilkunst, instruktion
og opsætning af teater fra idé til udførelse og lærer
håndværket bag dramatiske kompositioner.

Elektroingeniør
Jens Sjørslev Pedersen

Ingeniøren som problemknuser
Her får I en smagsprøve på den drivkraft, som
ingeniørstuderende besidder, og på hvordan man
med robotteknologi kan løse mange små og store
udfordringer.

Engelsk
Mette Solsø

Litteratur, Kultur og Udvekslingstur
Kom og hør om et studie, hvor du både får mulighed
for at læse din nye yndlingsbog, nørde med film og
svare på, hvorfor pokker Donald Trump blev USA’s
præsident.

Erhvervsjura
Rolf Ebbesen

Hvorfor bliver man ikke “bare” jurist?
- Erhvervsjura er et studie, der kombinerer fagene
erhvervsøkonomi og erhvervsret.
I disse bureaukratiske tider bliver det i stigende grad
sværere for virksomheder at navigere i reglerne, når
der træffes beslutninger, der påvirker økonomien.
Derfor er der brug for erhvervsjurister, der har et forkromet overblik over de effekter, som de økonomiske
handlinger kan have på virksomheders retsstilling, og
hvordan loven i denne sammenhæng overholdes.
Behovet for erhvervsjurister er opstået, idét jurister
mangler økonomisk forståelse, mens økonomer
mangler juridisk indsigt, når der træffes beslutninger.
Tværfaglighed har med andre ord vist sig at være en
nødvendighed.

UDDANNELSE

EMNE

Erhvervsøkonomi (dansk/engelsk)
Jørn Havdal og
Frederikke Rejkjær Söllmann HA-Erhvervsøkonomi og Economics and Business
Administration
HA-Erhvervsøkonomi og Economics and Business
Administration (Bscb) på Aarhus Universitet har fokus
på et meget bredt sæt af fag inden for økonomi og
virksomhedsledelse. Ser du dig selv som en fremtidig
del af det private erhvervsliv, revisionsbranchen, den
finansielle sektor eller lignende.
Forskellen på de to uddannelser er, at undervisningen
på Bscb foregår på engelsk, og der er mere fokus
på internationale områder/emner, og ikke på hvordan
tingene foregår i Danmark.
På workshoppen giver vi et generelt oplæg omkring
skolen og de to uddannelser, hvorefter I selv kommer
til at prøve kræfter med erhvervsøkonomiske problemstillinger

Folkeskolelærer

Morten Høyberg-Bangtrup
Læreruddannelsen - Meget mere end bare en lærer
Som uddannet lærer får du mange mulige karriereveje, der rækker langt videre end jobbet som folkeskolelærer. Det er et erhverv, der lige nu mangler
uddannede, så hvis du kan lære fra dig og kan lide at
arbejde med unge mennesker eller børn, så skal du
tage et kig på lærergerningen.
På læreruddannelsen kan du sammensætte din helt
egen læreruddannelse, og blive præcis den slags
lærer du gerne vil - fx lærer med fokus på særlige
behov, eller efterskolelærer med springgymnastik som
valgfag. På workshoppen kan du høre om praksisforløbene på uddannelsen og om, hvordan fagsammensætningen fungerer. Vi kigger også på
forskellen på VIA University College og Den Frie
Læreruddannelse.

UDDANNELSE

EMNE

Fysioterapeut

Anette Meier Iversen
Fysioterapeut og fertilitetsbehandler
Om at følge sine drømme, blive iværksætter, sige sit
faste job op og starte sin egen virksomhed. En uddannelse som fysioterapeut giver dig tusind muligheder,
så slå kreativiteten løs, tro på din praksis og skab
dig et meningsfuldt job. Kan man som fysioterapeut
hjælpe folk til at få børn? Det kan man! Kom og hør
hvordan - og lad mig fortælle, hvordan jeg blev
fertilitetsbehandler og startede min virksomhed
“Fertilitetsfysio”.

Journalist

Frederik Fogde

Journalist i en verden af lave
Hvad betyder journalister og medier i et demokrati?
Hvad består den gode artikel af, og hvordan håndterer
man den ene dag en regeringskrise på Christiansborg,
mens man den næste skal dække et terrorangreb i
Sverige? Og ikke mindst: Hvordan slipper man igennem den berygtede optagelsesprøve til Journalisthøjskolen? Kom og hør om uddannelsen, praktikken og
faget, Donald Trump kalder for “ulækkert”, men som i
virkeligheden både er spændende og udfordrende.

Læge

Simon Haahr
De mange lægeroller
Jeg har været uddannet læge et år, og jeg har fundet
ud af, at det at være læge er mange forskellige ting.
Der er stor forskel på, om du bliver kaldt til hjertestop,
skal fortælle om nyopdaget cancer, eller lille Lise har
slået sin lillefinger. Men alle kræver din professionelle
viden og din menneskelige tilstedeværelse. Ud fra min
endnu korte erfaring som læge, vil jeg prøve at sætte
ord på, hvor forskelligt arbejdet kan være, tilsat opdigtede cases, hvor inspirationen er hentet fra blandt
andet min tid i akutmodtagelsen.
Jeg vil også fortælle kort om mine overvejelser, da jeg
valgte studie, og hvilken vej jeg endte med at tage
efter gymnasiet.

UDDANNELSE

EMNE

Molekylærmedicin
Simone Stensgaard

Ser du dig selv som den fremtidige modtager af
Nobelprisen i medicin?
Kom og hør om Molekylærmedicin og få et indblik i,
hvorfor vi er helt fascinerede af celler. Vi vil sammen
kigge på forskellige celler i kroppen og afslutte med
en quiz.

Molekylær biomedicin
Nikolaj Pagh

Molekylær biomedicin

Hør lidt om studiet og få en introduktion til immunforsvaret samt dets applikation i kampen mod kræft
og andre sygdomme.

Musikkonservatoriet
Mathias Bøttern

Musikkonservatoriet
Med en musikuddannelse fra konservatoriet giver du
dig selv gode betingelser for en karriere i musikkens
verden. Som musikkandidat kan du eksempelvis blive
musiklærer på musikskoler, du kan blive musiker på
danske og internationale scener, og du kan blive
studiemusiker. Kom og hør, hvordan du kan gøre
musikken til din professionelle levevej.

Politibetjent
Jacob Hvingelby

Politibetjent - Store opgaver for store mennesker
Det er et betroet og attraktivt job at være politibetjent.
Derfor er der mange mentale, fysiske og teoretiske
krav, du skal leve op til for at komme i betragtning som
politistuderende.
Kom og hør om, hvordan jeg kom ind på Politiskolen
og ikke mindst om livet på Station City - Danmarks
travleste station, hvor en bandekrig huserer uden for
døren. Ikke to dage er ens, men du ved, at du og din
makker kommer til at gøre en forskel.

UDDANNELSE
Politik og økonomi
Malte Flodgaard

EMNE
Politik og økonomi
Politik og økonomi er et relativt nyoprettet studie, som
kombinerer politologiske fag fra statskundskab med
talbaserede fag fra Økonomistudiet. Uddannelsen er
skræddersyet til politisk rådgivning, hvor politiske såvel som økonomiske overvejelser er vigtige for problemløsningen. Med uddannelsen åbnes der således
op for jobmuligheder inden for både det offentlige
arbejdsmarked (fx kommuner, regioner, ministerier) og
det private arbejdsmarked (fx konsulenthuse, interesseorganisationer).
Kom og hør om livet som studerende på Politik og
Økonomi, hvorfor jeg valgte som jeg gjorde, og hvilke
ting der har overrasket mig? Måske jeg kan overbevise dig om at pensionspolitik er ”sexet”? ...eller
måske vi sammen kan komme nærmere en løsning på
udfordringerne med de stigende sundhedsudgifter.

Psykologi
Katrine Kinch

Psykologi
Kom og hør om psykologistudiet, der med grene i
både humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab handler om meget mere end Freud. Et studie
med stigende popularitet, som gør det svært at
komme igennem nåleøjet, men til gengæld er det hele
værd.

Pædagog
Charlotte Tang Andersen

Meget mere end børnepasning
I skal med jeres kroppe opleve konkrete eksempler
på aktiviteter, som underbygger de pædagogiske mål
i en børnehave. Vi skal snakke sammen om nogle af
tankerne bag og diskutere nogle problemstillinger fra
hverdagen.

UDDANNELSE

EMNE

Living Abroad
Maria Ellegaard

Studér i udlandet
Hør om fordelene - personlige og akademiske - ved at
studere i udlandet. Undervejs får du konkrete inputs
til, hvad det vil sige at bo i udlandet og være en ”global borger”. Som studerende i udlandet udvider du
din horisont gennem kulturforskelle, globalisering og
sprog. På workshoppen kan du få inspiration og input
til dine tanker og ønsker for fremtiden. EF - Education
First står bag Living Abroad, og det er verdens største
privatejede uddannelsesorganisation. Organisationen
har i over 50 år sendt unge mennesker ud i den store
verden for at lære et nyt sprog og møde nye kulturer
og mennesker fra hele verden.

Strategisk Analyse
og Systemdesign
Marie Sjørslev Pedersen

Strategisk Analyse og Systemdesign

Jeg læser strategisk analyse og systemdesign på
DTU, som er en ingeniøruddannelse, der blander
matematik og management. Kom og hør om skiftet fra
samfundsfaglig til naturvidenskabelig og prøv kræfter
med en lille øvelse i logik. Du vil samtidig høre om
studielivet både fagligt og socialt, samt at det er okay,
hvis man ikke bliver optaget på sit drømmestudie.

Studievalg MidtVest
Elena Hedegaard

“Jamen.. jeg vil jo bare gerne arbejde med mennesker..
gøre en forskel og ligesom bare hjælpe nogen!
Føles overskriften genkendelig, men har du svært ved
at sætte ord på, præcis hvilket arbejde det kunne være
eller hvilke uddannelser, der kan føre derhen. I denne
workshop kigger vi på forskellige brancher og jobtyper,
hvor man kan arbejde med, for eller om mennesker. Du
kommer også til at arbejde med dine egne tanker om ”at
arbejde med mennesker” gennem små refleksionsøvelser og dialog med de øvrige workshopdeltagere.

UDDANNELSE

EMNE

Sygeplejerske
Sidsel Østerby

Sygeplejerske
Jobbet som sygeplejerske giver en meningsfyldt
hverdag, hvor man gør en forskel for mennesker der
er i krise og måske livstruende syge. Det er en hverdag med liv og død, med ansvar og ind i mellem
svære beslutninger, men også med smil og taknemmelighed og glæde over livet og de små ting. Kom og
hør om faggruppen, som flere gange er kåret til den
mest troværdige både i Danmark og i udlandet. Hør
om nogle af udfordringerne ved livet som sygeplejerske, og om de mange opture.

Teknoantropologi
René Andersen

Teknoantropologi
Faget handler om at studere forskellige teknologier
med antropologens øjne. På workshoppen kan I få et
overblik over mange af de spændende projekter, man
kommer til at arbejde med, og til sidst vil vi arbejde
med de etiske udfordringer, som opstår på grund af
den teknologiske udvikling.

Teologi
Pelle Kviesgaard

De store spørgsmål i livet
Jeg syntes egentlig de fleste uddannelser lød spændende, men det skulle være vigtigt nok til at jeg gad
bruge resten af mit liv på det. Derfor endte jeg på
teologi. Om det så var så vigtigt, som jeg troede, må
man komme for at høre.
Vi vil undersøge, hvor idéen om en “Præst” egentlig
kommer fra. Hvad betyder det på hebraisk og græsk,
hvordan har de været brugt historisk, og hvad siger
Luther m.fl. egentlig om dem.

