Bliv klogere
på dig selv

Du har måske allerede gjort dig nogle tanker om, hvad du gerne
vil arbejde med i fremtiden. Dit valg af kandidatuddannelse vil
have betydning for dit fremtidige job og vil danne grundlag for
de faglige kompetencer, du skal bruge i din karriere rigtig mange
år frem. Derfor kan det være svært at beslutte, hvilken kandidatuddannelse man skal vælge.
vi har formuleret en række spørgsmål, som du med fordel kan
stille dig selv, når du skal vælge kandidatuddannelse. Når du
har overvejet alle eller blot enkelte af spørgsmålene, vil du
være klogere på dine styrker, interesser og dine karrieredrømme.
Hilsen studievejlederne på Aarhus Universitet

Styrker
Hvis du kigger på dit netværk
– hvilket job kunne du så
bedst tænke dig, og hvorfor?

Hvad får du ros for?
Hvad er
dine styrker?

Hvad er du glad
for at lave i din
fritid?

Hvad for nogle daglige
arbejdsopgaver tror du
vil give dig den største
tilfredsstillelse?

er du selvstændig og god til at
planlægge og styre din egen tid,
eller fungerer du bedre med, at
andre strukturerer din hverdag?

Hvad er du
god til i dit
studiejob?

lærer du bedst ved
at læse eller lave
noget praktisk?

iNtereSSer
Hvilke fag
synes du er
spændende?

Hvilke artikler
har din største
interesse?

kArriereDrømme
Har du en idé
om, hvad du godt
kunne tænke dig at
arbejde indenfor?

Hvilke
udfordringer
tænder dig?

Hvad siger dine
venner og familie
du er god til?

Hvilke typer
arbejdsopgaver
trives du med?

Hvad skal stå
øverst på dit Cv?

Hvilken opgave
eller udfordring
har du senest
været motiveret
og grebet af?

et trin
tættere
på din
uddannelse
Hvornår blev du
sidst inspireret
af en persons
arbejde?

Hvad synes du gør
det spændende at
gå på arbejde?

Hvad er vigtigt for
dig i forhold til det
sociale liv på dit
fremtidige studie?

Nu er du blevet klogere på dig
selv. Det er derfor tid til at blive
klogere på dine muligheder.
kig i Aarhus Universitets studieguide: www.kandidat.au.dk
Du er også meget velkommen
til at kontakte universitetets
studievejledning.

