
Vad ska du bli?

Studievalsinspiration för hela läsåret med Saco! (rev0912)
Välkommen till Saco Studentmässors inspirationsprogram för studievalet! Här finns både mässor och korta 
temaevent. Skapa ett konto hos oss senast den 22 september så att vi kan bjuda in dig till kickoffen 27/9. Du 
får då även gratis entré till Saco Studentmässor i december som annars kostar 100 kronor. När din skola har 
gjort en gruppbokning på saco.se/massa får du en länk för att skapa ett konto  som kopplar dig till din skola. 
Om du har konto sedan tidigare loggar du in med det på www.sacomässan.se.

Det här händer höstterminen 2022

Tisdag 27 september – Digital kickoff för att komma igång med studievalet 17.00–18.00
Hur kan man tänka när man väljer utbildning? Vad är det för skillnad på de olika utbildningsformerna? Vi visar 
också hur du använder sacomässan.se i din planering och hur du kan samverka med din SYV/mentor.

Tisdag 4 oktober – Förbättra dina chanser att blir antagen, online 17.00–17.30
Hur du kan förbättra dina chanser att komma in. Studieteknik, läxhjälp, högskoleprovet, alternativ antagning, 
antagningsprov, komplettering av betyg och behörighetsprovet.

Tisdag 11 oktober – Livet som student, online 17.00–17.30
Studiefinansiering, studentekonomi, studentlivet och bostad.

Tisdag 18 oktober – Alternativ till populära utbildningar, online 17.00–17.30
Det finns ofta bra alternativ (ibland t.o.m. bättre) än de mest välkända och populära utbildningarna. Kanske 
finns det alternativ till det du inte tror att du kommer in på?

Tisdag 25 oktober – Arbetsmarknad och lön, online 17.00–17.30
Vilka utbildningar leder till jobb? Vågar du satsa på det du brinner för om det är svårt att få jobb? Är det stor 
skillnad på lön inom olika utbildningsområden? Ingångslön och löneutveckling, vad är bra att tänka på? Vad 
är egentligen viktigt när du väljer utbildning, hur följer du dina värderingar?

Höstlov

Tisdag 15 november – Digitalt förberedelseevent inför Saco Studentmässor, online 13–14 och 17–18
Vi hjälper dig att göra en plan för ditt besök på Saco Studentmässor för att maxa ditt besök.

1–2 december – Saco Studentmässa i Stockholm, Kistamässan 09.00–16.00

7 december – Saco Studentmässa i Malmö, Malmömässan 09.00–16.00

Träffa representanter för både svenska och internationella utbildningar, arbetsgivare och yrkesexperter och 
hitta fakta och inspiration! Besök seminarier och få vägledning i vår studievägledning.
Du kan läsa mer om detta på saco.se/massa.



Det här händer vårterminen 2023

Tisdag 24 januari – Sacos digitala studentmässa 9.00–17.00
Träffa representanter för både svenska och internationella utbildningar, arbetsgivare och yrkesexperter och 
hitta både fakta och inspiration! Chatta och ha videosamtal och besök livewebbinarier. Få vägledning i vår 
studievägledning.

Sportlov 

Onsdag 22 mars (nytt datum!) – Nordic digital Study abroad fair (eftermiddag/tidig kväll))
Arrangeras av vår samarbetspartner Ta Utdanning i Norge.
Möt ett stort antal representanter för utlandsstudier digitalt. Se liveföreläsningar och ställ frågor.

Tisdag 28 mars – Utbildningskvalitet, online 17.00–17.30
Vilken utbildning/vilket lärosäte är bäst och framförallt, vilken är bäst för dig? 

Tisdag 4 april – Sacos Digitala Studievalsmässa, 14.00 – 19.00
En sista uppdatering inför ansökan. Passa på att ställa de där sista frågorna.

Tisdag 11 april – Frågestund med SYV, online 17.00–19.00
Chatta med våra studievägledare om du känner dig osäker på något inför din ansökan.

Om du har frågor kan du mejla studentmassa@saco.se.

Välkommen!

önskar Saco

 

 


