STUDIE
FORBEREDENDE
FORLØB: VIA
1 eller 1½ årigt studieforberedende forløb gør
dig klar til den uddannelse, du drømmer om
på Via University College i Horsens.
Det studieforberedende forløb på Horsens HF & VUC kan give dig adgang til følgende
uddannelser på Via University College, Teknisk-Merkantil Højskole i Horsens:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Architectural Technology and Construction Management (engelsk)
Byggetekniker
Bygningskonstruktør
International Sales and Marketing Management (engelsk)
Kort- og landmålingstekniker
Markedsføringsøkonom
Marketing Management (engelsk)
Produktionsteknolog
Produktudvikling og Teknisk integration
Value Chain Management (engelsk)

Fag på det studieforberedende forløb

• Dansk A-niveau, 9 lektioner per uge
• Engelsk CB-niveau, 8 lektioner per uge
• Matematik B-niveau, 5 lektioner per uge
- mangler du matematik C-niveau indlægges startundervisning og ugentlig studietime
• Samfundsfag C-niveau, 3 lektioner per uge
I forløbet indgår desuden praktikdage i samarbejde med VIA University College.

Materialer

Vi anbefaler, at du medbringer egen bærbar pc.
Øvrige undervisningsmaterialer stiller vi til rådighed.

Eksamen

Forløbet afsluttes med
eksamener i dansk, engelsk og
matematik og mundtlige eksamener i alle
fag i maj-juni.

Optagelse på VIA University College

Endelig optagelse kræver, at du har bestået alle eksamener
og mødes til individuel samtale med en studievejleder fra Via University College,
som du kan kontakte på mail: tmh.info@viauc.dk eller tlf. 87 55 43 20

START
1 årig: August
1½ årig: Januar
DELTAGERBETALING
Hvert fag koster 450 kr.
Du betaler ved tilmelding.
UDDANNELSESYDELSE
Du kan søge SU (dobbelt
SU til enlige forsørgere).
Er du ledig, på dagpenge
og aktiveringsberettiget,
med
kan du
jobcentret eller din
A-kasse søge om uddannelsesgodtgørelse.
Er du i job kan du søge
SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte).
TILMELDING
Foregår ved en optagelsessamtale med en studievejleder på Horsens HF &
VUC.
Medbring eksamensbeviser
fra tidligere skolegang eller
uddannelse.
tid til samtale
Ring og
på tlf. 79 29 50 00
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