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Jeg skal studere Jakob Lange Hent PDF At begynde at studere er for de fleste en stor omvæltning. Pludselig
står man på egne ben i forhold til at skulle disponere over sin egen tid, komme godt i gang med studiet og

måske finde et sted at bo.

I Jeg skal studere deler studievejledningens grand old man Jakob Lange ud af en række gode råd til
kommende studerende og til dem, der lige er påbegyndt et studium.

Hvad er det rigtige studium for mig, og opfylder jeg adgangskravene? Hvordan får jeg økonomien til at
hænge sammen, og hvad med bolig? Hvordan får jeg et godt studieliv? Disse og mange andre spørgsmål kan

man få hjælp til at få besvaret i Jeg skal studere.

+ Hjælp til valg af uddannelse

+ Gode råd til at få et godt studieliv

+ Vejledning om optagelse og eksaminer

+ Få styr på studenterøkonomien

Jakob Lange, cand.phil., er tidligere leder af Den Koordinerede Tilmelding og studiechef ved Københavns
Universitet.
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