
LÆS EUD STUDENT (EUS)

I SAN DIEGO
Er du student fra STX, HTX eller HF og overvejer et sabbatår i udlandet?

Tag med til San Diego i tre måneder og læs EUD Student (EUS). Det er en erhvervsuddannelse, som gør dig klar 
til en elevplads eller et arbejde i erhvervslivet. Der er afgang tre gange årligt.

n Oplev Californien som international student med masser af sociale aktiviteter og 
 mulighed for at møde studerende fra hele verden

n  EUS-forløbet kan bruges til din kvote-2 ansøgning

n  Få øvet dit business-engelsk

n  Få international erfaring og stå på egne ben i udlandet

n  Tag din SU med dig

n  Få mulighed for at opleve amerikansk kultur og friluftsliv

n  Der er egenbetaling på 26.000 kr., som inkluderer: Fly tur/retur, tre måneders 
 ophold, undervisning og en dansk lærer, der hjælper dig med at komme på plads. 

Læs mere på 
http://www.khs.dk/udlandsophold/laes-eud-student-i-san-diego/ 



UNDERVISNING, EUS OG KVOTE 2

Undervisningen foregår på California International  

Business University (CIBU), som ligger i hjertet af San 

Diego. En erhvervsuddannelse for Studenter (EUS) gør 

dig klar til en elevplads eller praktikplads inden for kon-

tor, butik, handel eller event. Du får også international 

erfaring og kan forbedre din business-engelsk, som er 

en kæmpe fordel hos mange internationale virksom-

heder, fx Mærsk og Novo Nordisk. 

Opholdet er pointgivende til en kvote 2-ansøgning, som 

kan bruges til at komme ind på dit drømmestudie.

PRISEN

EUS i San Diego koster 26.000 kroner. 

Prisen inkluderer: 

•	 Rejseforsikring

•	 Ophold på studiehotel i 13 uger

•	 Fly t/r København-San Diego

•	 Dansk lærer, der er med de  første dage i San Diego 

for at sørge for, at alt går efter planen

•	 Daglig undervisning på California International  

Business University med fag som virksomheds- 

økonomi, informationsteknologi og afsætning

•	 Undervisningen foregår i projektforløb og du bliver 

undervist af kvalificerede undervisere med  

baggrund som iværksættere

SU

Studiet i San Diego er SU-berettiget. Får du hjemme-

boende SU og vil du søge om udeboende SU for peri-

oden i USA, så kan vores studievejleder hjælpe med det.

STUDIEHOTEL

Du vil blive indkvarteret på et studiehotel som hedder 

Vantiaggo, der ligger 500 meter fra universitetet  

(se kortet nedenunder). Stedet har en 24 timers check-

in/controlled access entry, gratis WiFi, fælles køkken og 

vaskefaciliteter samt rengøring af værelser. I alle  

værelser er der TV, mikrobølgeovn, tallerkener/bestik, 

køleskab, håndklæder. Der er selvfølgelig skrivebord, 

toilet og bad på alle værelser. Du skal regne med at dele 

værelse med en af samme køn.

Niels Brock har leveret uddannelse til erhvervslivet siden 1881.  
Vi er en af landets største og mest internationale handelsskoler med fokus på  
merkantile ungdomsuddannelser, efteruddannelse til virksomheder og organisationer  
samt toplederuddannelse. 

U D D A N N E L S E  S I D E N  1 8 8 1

TILMELDING

www.brock.dk/eussandiego 

KONTAKT:

Studiekoordinator Olav Achton-Gråthen

E-mail: sandiego@niels.brock.dk 

Tlf.: 20 15 53 48 

Forår 2018 Sommer 2018 Efterår 2018

Afrejse 20. februar 8. maj 19. september

Hjemrejse 20. maj 8. august 19. december

Tilmeldingsfrist 10. januar 3. april 16. august

Infomøde 29. november 22. marts 21. juni
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TILMELDING

Elevadministration og tilmelding Susanne Hald, 
SHA@khs.dk, tlf. 5667 0462

For yderligere information kontakt:
Studievejleder Sus Løndal, SLH@khs.dk, tlf. 5667 0452
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