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Študij na Danskem
Študij na Danskem in sama Danska je na prvi pogled dežela srečnih ljudi, dežela lego
kock, Hansa Christiana Andersena. Danci varijo (in predvsem radi pijejo) svoje pivo
Carlsberg. Vendar pa je glavni razlog, zakaj ste na naši strani, zagotovo dejstvo, da je
Danska med najbolj priljubljenimi študentskimi destinacijami! Šole ponujajo študijske
smeri, osredotočene npr. na področje turizma, marketinga, multimedije, oblikovanja,
računalništva, informatike, ekonomije, gospodarstva ali tehnologije. Pozabite na
dolgočasno učenje na pamet ali naporna predavanja. Študij na Danskem je usmerjen v
prakso in praktično uporabo znanja. Del študija je tudi pripravništvo v mednarodnih
podjetjih.

Študij na Danskem | ugodnosti
Študij na danskih šolah je brezplačen in poteka v angleščini. Študij na Danskem je
osredotočen na prakso s tako imenovanim problemsko usmerjenim učenjem
(skupinsko delo, projektno delo – študije primerov, brez učenja na pamet). Študij na
Danskem vam bo omogočil diferencialno izobrazbo. 8 od 10 diplomantov v 6 mesecih
dobi zaposlitev, ki ustreza njihovi izobrazbi. Danska prinaša neodvisnost od staršev in
predvsem eno veliko avanturo!

PBL | Problemsko temelječe učenje
Na Danskem se boste učili skozi tako imenovano Problem Based Learning, torej učenje
z reševanjem konkretnih primerov iz prakse, minimalno teorijo in nič učenja na pamet,
veliko projektov, skupinsko-raznoliko delo. Učni načrt je privlačno predstavljen,
relevanten in predvsem ažuren! Šole vlagajo v opremo in učili se boste v ustreznih
prostorih in z uporabo sodobnih izobraževalnih tehnologij.

Finančna pomoč
Povprečna študentska plača na Danskem se začne pri približno 15 € na uro! Informacije
o financiranju študija na Danskem najdete v rubriki Financiranje.

Študij na Danskem | prednosti
Pridobili boste način razmišljanja, ki ga v našem univerzitetnem okolju ne boste dobili.
Svojo angleščino boste izboljšali z možnostjo učenja danščine. Študij vam bo pomagal
rasti ne le akademsko, ampak predvsem osebnostno. Pridobili boste sposobnost
komuniciranja v večkulturnem okolju.
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Pripravništvo | Zagonska podjetja
90 % študijskih programov na Danskem običajno vključuje 3 do 6 mesečno delovno
prakso – pripravništvo. Pripravništvo lahko poiščete in opravite v podjetjih po vsem
svetu. Številni dijaki med šolanjem ustanovijo lastne start-upe in postanejo podjetniki.

Univerze na Danskem
Z univerzami na Danskem uradno sodelujemo od leta 2009. To vključuje partnerske
univerze po celi Danski in z veseljem bomo skupaj z vami pregledali vaše študijske
možnosti in preučili možnosti za sprejem. Šole ponujajo študijske smeri, ki so
osredotočene npr. na področje trženja, multimedije, oblikovanja, računalništva,
informatike, ekonomije, poslovanja ter tehnologije in inženirstva.

VIA UC University College, Horsens
Šolska stran: https://en.via.dk/

VIA University College je univerza, ustanovljena leta 2008, njeni programi so sestavljeni
iz 4 akademskih fakultet. Več kot 4000 študentov obiskuje kampus VIA Horsens.
Trenutno se gradi popolnoma nova stavba neposredno nasproti železniške postaje. Na
VIA ponujajo večinoma tehnične in poslovne študijske programe. VIA je ena najboljših
šol za študente, ki jih zanimajo študijske smeri, kot so arhitektura, inženiring,
telekomunikacije, robotika itd.

Šola ponuja tudi odlično možnost bivanja neposredno v šolskem kampusu (Student
Village), tako da je v okolici šole študentsko življenje urejeno. V šolski stavbi deluje
Študentski inkubator, ki ponuja dovršen sistem pomoči študentom, ki se že med
študijem odločijo za ustanovitev lastnega startup podjetja.

VIA ponuja Karierni center, prav tako neposredno v šolski stavbi, kjer vam bo njihovo
osebje svetovalo, kako pravilno napisati življenjepis in vam posredovalo informacije o
prostih študentskih delovnih mestih, primernih tudi za pripravništvo, ki jih lahko opravite
na primer v novem modernem delu stavbe, ki se imenuje VBI park.
Njihov karierni center tudi vsako leto organizira ogled podjetij, ki iščejo potencialne
sodelavce  (med podjetji je npr. LEGO!).

https://en.via.dk/
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POSLOVNA AKADEMIJA SOUTH WEST (BASW) – Esbjerg
Šolska stran: https://www.easv.dk/en/

BASW je institucija, ki jo priporočamo, predvsem zaradi relativno enostavnega iskanja
zaposlitve v mestu Esbjerg.
BASW je ena večjih poslovnih akademij na Danskem z več kot 900 študenti, med
katerimi je do 30 % mednarodnih študentov.

BASW ima dva glavna kampusa; v mestu Esbjerg in mestu Sønderborg. Mesto Esbjerg je
pristaniško mesto na jugozahodni obali. V Esbjergu je veliko muzejev, trgovin ter
celoletnih dogodkov in festivalov, ki vas bodo zabavali vse leto! Šola ima svoj »Karierni
center«, ki se uporablja kot kraj za viharjenje idej. Te ideje so tudi v pomoč študentom pri
iskanju zaposlitve in prakse.

Sønderborg se nahaja v južni regiji Danske. Postal je središče turizma, industrije in
izobraževanja. Šola sodeluje s podjetjem LEGO, ki je med dijaki priljubljena izbira za
pripravništvo. Znanje pridobljeno na tej šoli je zelo cenjeno na Danskem trgu dela.

VIA Design College, Herning
Šolska stran: https://en.via.dk/life-at-via/campuses/herning

VIA Design bo ustrezal vsem ljubiteljem mode, dizajna in modnih znamk. TEKO Design
je največja univerza v celotni Skandinaviji usmerjena v modno industrijo! Več kot 1100
mladih se izobražuje na področju oblikovanja oblačil in tekstila ter tudi pohištva in
notranje opreme. Kampus vam bo ponudil posebej pripravljene ure, prilagojene vrsti
poučevanja, posebne delavnice ter knjižnico, kjer si lahko sposodite pomembno učno
gradivo.

VIA Design je edinstveno mesto za rast dizajnerske samozavesti in podjetniškega duha!
Dansko modo in korporativni življenjski slog zastopa blagovna znamka alumni TEKO.
Zgodovina šole je polna znanih imen, kot sta Aage Damgaard ter Carlo Wichmann
Madsen, ki sta diplomirala na VIA Design.
VIA Design se nahaja v Herningu, uro in pol vožnje z vlakom od Aarhusa. Na tej univerzi
se lahko vpišete v programa, kot sta npr: Modno oblikovanje ali upravljanje blagovnih
znamk.
Zahvaljujoč TEKU je Herning poln študentov, ki jih zanima moda.

https://www.easv.dk/en/
https://en.via.dk/life-at-via/campuses/herning
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POSLOVNA AKADEMIJA AARHUS
Šolska stran: https://www.baaa.dk/

Business Academy Aarhus se nahaja v mestu Aarhus, ki je drugo največje mesto na
Danskem s približno 400.000 prebivalci. BAAA ponuja veliko število študijskih smeri s
poudarkom na tehnologijo, kemijo, biologijo in poslovno poslovanje.

Vsako leto BAAA sodeluje z več kot 800 mednarodnimi podjetji , ti so npr: Carlsberg,
Ikea, Nordea Bank, Novo Nordisk ali Porsche. Mesto Aarhus je privlačno izobraževalno
središče zato ni čudno, da je približno 16 % prebivalcev mesta študentov BAAA. Najbolj
priljubljena področja na BAAA so upravljanje okolja, biologija, predelava hrane, kemija in
upravljanje avtomatizacije.

Prednost šole je, da ponuja tečaje danskega jezika in sodeluje s tujimi državami, te so
npr: Malezija, Šanghaj, Kanada ali Tanzanija. Šola je spremenila merila za sprejem in je
edina, ki zahteva certifikat IELTS.

https://www.baaa.dk/

