
FRA STUDIE TIL 
DRØMMEJOB  



Fra studie til drømmejob er et gratis undervisningsforløb målrettet stude-
rende på videregående uddannelser. Forløbet består af workshops, som 
hver især er tilpasset den studerendes situation på relevante tidspunkter 
i studieforløbet.  
De fem workshops er: Studieteknik, Klassekultur, LinkedIn, Præsentati-
onsteknik og Praktikplads. 

Hver workshop har et tema, som giver de studerende konkrete redskaber 
til at studere, netværke og søge praktikplads. De 5 workshops er placeret 
i 2 blokke hhv. i forbindelse med studiestart og i 2./3. semester. De en-
kelte workshops i disse blokke, hænger naturligt sammen, men kan også 
stå alene.

Vi vil i FTFa gerne være med til at understøtte det gode  studie- og ar-
bejdsliv. Får de studerende en god start, så vil det også hjælpe dem i 
deres videre arbejdsliv.

Vi tager i det tilrettelagte forløb udgangspunkt i den store erfaring, vi har 
med at rådgive om arbejdsliv. Den viden målretter vi til de studerendes 
situation, så de får styrket deres kompetencer og muligheder i studie- og 
arbejdslivet. Vi har et stort ønske om at være med til at fastholde de unge 
på studiet og sikre, at de kommer i front på fremtidens arbejdsmarked.



FTFa BYGGEKLODSER 

STUDIETEKNIK

LINKEDIN

PRÆSENTATION

PRAKTIK

KLASSEKULTUR



FAKTA 
•  Alle workshops bliver afviklet som holdundervisning med praktiske  øvelser, 
   der aktivt inddrager de studerende. Der er defineret læringsmål for alle workshops.  

•  Vi veksler på alle workshops mellem at formidle viden og give de studerende tid til 
   at afprøve vores råd i praksis.  

•  Som en integreret del af forløbet informerer vi undervejs om fordelene ved at melde sig ind  
   i en a-kasse, mens man læser. Man behøver ikke være medlem eller melde sig ind i FTFa for  
   at deltage. 

•  Undervisningen faciliteres af konsulenter fra FTFa. 

•  Forløbet er gratis for alle uddannelsesinstitutioner og tilbydes både på dansk og engelsk. 

•  Send en mail til undervisning@ftfa.dk, så ringer vi dig op og finder ud af, hvad der passer jeres 
   uddannelsesinstitution bedst.



 
 
AT DE STUDERENDE KAN:  
- BESKRIVE MOTIVATION FOR UDDANNELSESVALG
- FORMULERE ET KONKRET MÅL FOR FØRSTE SEMESTER
- FORSTÅ FORDELENE VED SEMESTERPLANLÆGNING
- UDFORME OG BRUGE EN UGEPLAN
- FORSTÅ FORDELENE MED LÆSETEKNIK
- BRUGE EN EFFEKTIV NOTATTEKNIK

STUDIETEKNIK 
Få styr på studieteknik  
og motivation 
 
På første workshop bliver de studerende introduceret til 
studieplanlægning og effektive studieteknikker.
Undervejs i workshoppen kommer de studerende til at ar-
bejde med studieplaner, målsætninger og konkrete redska-
ber bl.a. læse- og notatteknik.
Workshoppen klæder de studerende på til at studere på 
en god måde, skabe overblik og bevare motivationen hele 
vejen gennem studietiden, så risikoen for frafald  bliver min-
dre.

Varighed: 3 lektioner
Placering: Intro-ugen

LÆRINGSMÅL



KLASSEKULTUR

AT DE STUDERENDE: 
- FÅR BESKREVET DEN GODE KLASSEKULTUR
- OPNÅR KENDSKAB TIL VIGTIGHEDEN AF  
   KOMMUNIKATION
- OPNÅR INDSIGT I EGEN STUDIETILGANG OG SER  
   VÆRDIEN AF MEDSTUDERENDES FORSKELLIGHED
- BLIVER INDFØRT I GRUPPENS FASER
- INTRODUCERES TIL VÆRKTØJER  TIL DET  
   OPTIMALE GRUPPEMILJØ

I løbet af workshoppen vil de studerende refleksionsmæs-
sigt blive klædt på og få konkrete redskaber til at kunne 
bidrage til den gode klassekultur.  
Workshoppen vil bl.a. omhandle deres egen rolle som kul-
turskabere og de gøres bevidste om forskellige kommu-
nikationsformer. I løbet af workshoppen introduceres de 
også for værdien af gruppetyper, gruppedynamikker og 
handlingsmønstre der er hensigtsmæssige ift. team- og 
gruppearbejde. 

Varighed: 2-3. lektioner/moduler – 1,5-2 timer
Placering: Intro-ugen  

LÆRINGSMÅL



FTFA GIVER STUDERENDE 
SPARRING PÅ CV OG  
ANSØGNINGER INDEN FOR 
24 TIMER. 



LINKEDIN
Skab et professionelt netværk 
Anden workshop handler om LinkedIn og det at opbygge et 
professionelt netværk.
De studerende får hjælp til at lave den optimale LinkedIn 
profil. De får nyttige links og indsigt i strategisk netværks- 
opbygning, som de eksempelvis kan bruge, når de skal 
søge praktikplads og job.
Workshoppen har fokus på, hvor vigtigt det er at skabe og 
vedligeholde gode relationer, for de skal være med til at 
åbne dørene til fremtidens jobmuligheder.
  

Varighed: 2 lektioner
Placering: 2.-3. semester

LÆRINGSMÅL
AT DE STUDERENDE:  
- KAN UDFORME DIGITALE VISITKORT
- TILEGNER SIG VIDEN OM STRATEGISK NETWORKING
- BLIVER BEVIDST OM EGNE SIGNALVÆRDI 
- FÅR KENDSKAB TIL VIRKSOMHEDERNES REKRUTTERINGS 
   STRATEGI OG BRUG AF LINKEDIN
- FÅR KENDSKAB TIL HVORDAN EN PROFIL PÅ LINKEDIN   
   BYGGES OP
 



 
 
AT DE STUDERENDE
- KAN OPBYGGE OG AFHOLDE EN GOD PRÆSENTATION
- FORSTÅR VIGTIGHEDEN AF AT BRUGE SPROGET  
   RIGTIGT I DERES KOMMUNIKATION
- BLIVER BEVIDST OM KROPPENS SIGNALER 
   IFT. KOMMUNIKATION
- FÅR KENDSKAB TIL TEKNIKKER DER KAN AFHJÆLPE 
   NERVØSITET VED FREMLÆGGELSE

PRÆSENTATIONSTEKNIK
Få styr på kropssprog og 
personlig fremtoning
 
I denne workshop kommer de studerende til at arbejde 
med alt fra tricks til at opretholde sit publikums opmærk-
somhed, til mere konkrete teknikker til at beherske både det 
talte sprog og nervøsitet.  

Vi gennemgår vigtigheden af kropssproget, og viser ek-
sempler på, hvordan dette kan styrke den personlige frem-
toning. Redskaberne kan bruges til at styrke de studerende 
i både eksamens- og præsentationssituationer.  

I løbet af workshoppen vil der være forskellige øvelser, og 
afslutningsvis får de studerende også mulighed for at af-
prøve deres færdigheder med en kort personlig præsenta-
tion. 

Varighed: 2 lektioner
Placering: 2.-3. semester

LÆRINGSMÅL



PRAKTIKPLADS

AT DE STUDERENDE: 
- KAN BESKRIVE MOTIVATIONEN FOR VALG AF  
   PRAKTIKPLADS
- HAR KENDSKAB TIL OG TRÆNING I AT KUNNE 
   IDENTIFICERE PERSONLIGE OG FAGLIGE KOMPETENCER
- KAN FORMULERE EGNE PERSONLIGE HISTORIER
- HAR KENDSKAB TIL EN ANSØGNINGS OPBYGNING

Praktikplads - nu skal der  
arbejdes med kompetencer! 
På denne workshop arbejder vi med kompetenceafklaring og  
motivation, og vi giver de studerende gode råd til ansøgning 
og jobsamtale, når de skal i gang med at søge praktikpladser. 
Vores erfaring er, at mange studerende har svært ved at sætte 
ord på deres kompetencer og kende forskel på en personlig og 
en faglig kompetence, så det gør vi noget ved! 
Vi tilrettelægger øvelserne på en måde, så de studerende  bli-
ver afklaret om deres personlige og faglige kvalifikationer.  
Afklaring er vejen til at kunne lande drømmepraktikpladsen.

Varighed: 3 lektioner
Placering: 2.-3. semester (eller ca. 3-6 mdr før praktikperioden 
begynder)
 

LÆRINGSMÅL



UNDERVISNING@FTFa. dk  

KONTAKTINFO


