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UC SYD udbyder i foråret 2019 Diplom
i Uddannelses-, Erhvervs- og
Karrierevejledning som digital
uddannelse. Studieordningen og
eksamenskravene er de samme som
på den ordinære DUEK.  Det er altså
den samme uddannelse, du får. Men
undervisningen foregår digitalt.

Det betyder:

Du møder de øvrige studerende til en
fælles opstartsdag med underviserne,
hvor der indgås aftaler og lægges
planer for forløbet.

Opstartsdagen er torsdag den 7.
februar 2019 fra kl. 9.00-14.00

Resten af forløbet foregår på UC
SYD’s læringsplatform Itslearning.
Der er  indbygget stor fleksibilitet i
forløbet, så du selv kan planlægge,
hvornår du arbejder med studiet.

Antallet af udbudte valgmoduler vil
afhænge af det samlede antal
deltagere på uddannelsen.

Digital
uddannelse
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Du bliver ikke overladt til dig selv. Du
indgår i et fællesskab med andre
studerende på modulet.
Undervisningen tilrettelægges med
udgangspunkt i principper om
Cooperative Learning. Det betyder, at
du samarbejder i et forpligtende
fællesskab med andre om at løse
opgaverne.

Vejledning er en relationsprofession,
som gør det nødvendigt, at arbejde
med bl.a. relationer, kommunikation,
samtaleforløb og forandringspro-
cesser. Derfor er ovenstående
læringsstrukturer (CL) vigtige, så du
får mulighed for at udvikle dine vejle-
derkompetencer, samtidig med du
læser litteratur og løser opgaver.

Du vil møde en struktureret under-
visning med stor variation. Der vil
indgå bl.a. undervisningsvideoer,
powerpoints med tale, mange for-
skellige opgavetyper og digitale
diskussioner. Underviserne er til
stede på Itslearning med jævne

mellemrum for at give feedback og
feedforward.

Sted
UC SYD
Dyrehavevej 116
6000 Kolding
(lokale oplyses efter tilmelding)

Forplejning
Der er formiddagskaffe med boller og
eftermiddagskaffe med kage.

Pris
Kr. 11.000,- for 10 ECTS-moduler
Kr. 7.000,- for 5 ECTS-moduler

Tilmelding:

https://www.ucsyd.dk/
videreuddannelser/diplom-i-
uddannelses-erhvervs-og-
karrierevejledning#

Undervisning



Kontakt
Grethe Fogh Nielsen
gfni@ucsyd.dk
+45 7266 5227

Helle Romer Olsen
Studiesekretær
hrol@ucsyd.dk
+45 7266 2541

Bemærk:
Du kan nu tilmelde dig UCSYDs
nyhedsbrev for vejledere. Det
udkommer 2-3 gange årligt og
indeholder oplysninger om UCSYDs
uddannelsestilbud til vejledere,
herunder Diplomuddannelse, kurser
og temadage:

https://www.ucsyd.dk/
videreuddannelse/nyhedsbreve

ucsyd.dk


