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Så mange muligheder er der!
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De videregående
uddannelser i
Slagelse

FOB			
www.fob.dk

ZEALAND

Sjællands Erhvervsakademi

ABSALON

Professionshøjskolen Absalon

SDU SLAGELSE

Slagelse som studieby

Syddansk Universitet

I Slagelse har vi en lang række spændende tilbud til de studerende, der ønsker
et aktivt studieliv.
Slagelse studieby er i rivende udvikling
og med det nye Campusområde ved stationen, kommer der endnu flere uddannelser og studerende til byen. Det er let
at komme til og fra uddannelserne med
offentlig transport, som også gør det
muligt at have et varieret studieliv.
Vi udbyder Korte Videregående Uddannelser til:
- Jordbrugsteknolog med følgende studieretninger:
- Natur og miljø
- Husdyr produktion
- Planteproduktion
- Økonomi og ledelse
- Serviceøkonom, hvor du kan vælge
- Sport og event
- Hotel-, restaurant- og turismemanagement
- Jordbrug (PBA)
- Produktionsteknolog
- Multimediedesigner
- Laborant
- Markedsføringsøkonom
- VVS-Installatør
Læs mere på
www.zealand.dk

På vores nye lækre campus ved
Slagelse station kan du læse til:
• Sygeplejerske
• Pædagog
• Socialrådgiver
• Professionsbachelor i ernæring og
sundhed
Læs mere på
www.phabsalon.dk/uddannelser
Studerende for en dag
Du har mulighed for at skrive til vores
studenterambassadører og deltage som
’studerende for en dag’.
www.phabsalon.dk/mødos

Bachelorstudier:
Erhvervsøkonomi, HA - Generel erhvervsøkonomi
Erhvervsøkonomi, HA - Human Resource Management
Erhvervsøkonomi, HA - Meritordning
International virksomhedskommunikation - Engelsk og International marketing
International virksomhedskommunikation - Engelsk og kommunikation
Professionsbachelor i engelsk og digital
markedskommunikation
Efter-/videreuddannelse:
Diplomstudier
HD 1. del
HD 2. del | Finansiel rådgivning

HD 2. del | Organisation og ledelse
HD 2. del | Regnskab og økonomistyring
HD 2. del | Strategisk salg og marketing
HD 2. del | Supply Chain Management
HD erhvervsøkonomi
HD fjernundervisning
Masteruddannelser
Master i international virksomhedskommunikation
Læs mere på
www.sdu.dk

Der er god mulighed for at finde en ungdomsbolig tæt på de videregående uddannelser, og de forskellige boligforeninger og private udlejere har et bredt udvalg af attraktive studie- og ungdomsboliger. Inden for de kommende år vil der
blive bygget endnu flere ungdomsboliger
i Slagelse Kommune.
Som studieby har Slagelse de optimale
muligheder for et godt studieliv. Hvert år
afholder Slagelse Kommune i samarbejde med uddannelserne ”Study Start” med
forskellige festlige arrangementer for at
Beskrivelse
af uddanbyde
de nye studerende
velkommen til
byen,
så de lærer
Slagelse og hinanden
nelserne
her:
at kende.

Og hvad der ellers skal stå

Der er også plads til at nyde den hygaf oplysninge
gelige
stemning i bymidten på en af de
mange caféer, gå til onsdagsjam og koncert i Slagelse Musikhus eller være aktiv
i en af de mere end 300 foreninger.

Kulturnatten Sct. Michaels Nat er en tilbagevendende begivenhed i Slagelse og
fyldt med spændende kulturoplevelser
for alle aldre, der giver mulighed for at
lære sin studieby at kende fra en anden
vinkel.
Man kan også dyrke sport og idræt i naturskønne omgivelser eller i en af de mange indendørs sportsfaciliteter. Slagelse
er Team Danmark Elite kommune, og
tilbyder derfor en unik mulighed for at
kombinere uddannelse med udøvelse af
sport på eliteplan. Slagelse er også førende inden for E-sport, hvilket betyder,
at der også er mulighed for at dyrke
E-sport på højt plan og træne i klubbens
flotte lokaler på Slagelse Stadion.
Kom og bliv en del af Slagelse studieby
og Campus Slagelse - vi har et utal af
muligheder til dig!

