
 

 

Studiecenter tilbyder gratis studiemiljø til alle lokale studerende 
 

Studiecenter Ringkøbing-Skjern er et tilbud til dig, der studerer - eller ønsker at studere - på en fuldtids eller 
deltids videregående uddannelse og bor i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Studiecenter Ringkøbing-Skjern er et sted, hvor du som studerende kan have din base og plads til at studere, og 
hvor du kan møde studerende fra andre uddannelser end din egen. På den måde kan du skabe et større netværk i 
området, sparre om alt fra opgaveskrivning til studievalg, eller finde nogle at spise frokost med i løbet af de lange 
studiedage. 

Studiecenteret er både for dig, der læser på en online uddannelse og dig der læser på en fysisk uddannelse, men 
har brug for et dagligt studiested her i kommunen. 

Gratis at bruge for alle studerende i Ringkøbing-Skjern Kommune 

Vi er sat i verden for at skabe og støtte op om et varieret og fagligt stærkt uddannelsesudbud i Ringkøbing-Skjern 
og for at være et socialt omdrejningspunkt i de studerendes hverdag i vores område. 

Studiecenteret har til huse i Innovest i Skjern. Vi kan tilbyde: 

• Mød andre studerende, som også er i gang med en videregående uddannelse. 
• Få et skrivebord med ro til fordybelse i dine studier – adgang 24/7 alle ugens dage 
• Mødes med din studiegruppe og bruge vores grupperum med skærm og streamingfaciliteter 
• Følge online undervisning på din uddannelse 
• Få hjælp af studiecenterets matchmaker til at finde praktikplads, studiejob eller virksomheder som cases 

til dine opgaver. 
• Få adgang til printer, kaffe, the, vand og kantineordning 

Tæt på det lokale erhvervsliv 

Studiecenter Ringkøbing-Skjern ligger lige ved siden af Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, der har mere end 550 lokale 
virksomheder som medlemmer. Erhvervsrådet stiller en dedikeret Matchmaker til rådighed for de studerende i 
studiecenteret. Matchmakeren fungerer som adgangen til erhvervslivet og de offentlige arbejdspladser i området 
og kan hjælpe med at finde praktikpladser, projekter eller være bindeled til andre spændende samarbejder med 
lokale virksomheder og offentlige organisationer. 

Har du lyst til at høre mere - eller komme forbi og besøge os? Så tag fat i en af os på telefon, mail eller endnu 
bedre, kig forbi til en rundvisning. 

Med venlig hilsen 

Bjarne Søgaard Nielsen, Uddannelseskoordinator   Susanne Trip Nielsen, Matchmaker 

Email: bsn@rserhverv.dk    Email: stn@rserhverv.dk  

Tlf.: 2036 9896    Tlf.: 2118 4745    
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