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Kære Bioanalytikerstuderende  
 

   

Vi vil gerne byde dig velkommen som bioanalytikerstuderende på UC Syd. 
 
Du skal starte på hold BA21 onsdag den 1. september 2021 kl. 9.00 i lokale 
4140, som er auditorie 3. 
 
Du skal bekræfte, om du vil modtage studiepladsen senest d. 1/8 2021 og meget 
gerne tidligere. I modsat fald vil studiepladsen blive tilbudt en anden ansø-
ger. 
 
Du vil ca. 21 dage før studiestart på sms/mail modtage adgangskode og link til 
læringsplatformen Itslearning, hvor informationer til uddannelsen findes.  
Inden studiestart fordeles de studerende på hold A og B. På startsiden skal du 
under fanen RUM vælge rummet ”BA21A:1. semester eller BA21B:1. semester” 
(du har kun adgang til det hold du er oprettet på), hvor du vil finde information 
om introduktionskursus. Der vil desuden være mulighed for at se lektionsplanen 
under Skema (UMS) i øverste bjælke.  
 
For at give dig en så god start som muligt, skal du gennemføre et introduktions-
kursus i kemi/matematik/Excel inden studiestart. Introduktionskurset ligger på Its-
learning. Det er derfor vigtigt, at du læser informationen om introduktionskurset, 
som skal være afsluttet senest 27/8.  
mandag d. 30/8 kl. 9.00 tilbydes du hjælp på skolen i lokale 4133 på C-gangen. 
 
 
Senest d. 25/8 2021 skal du indbetale 500 kr. til leje og vask af kitler på Nem til-
meld https://ucsyd.nemtilmeld.dk/1047/. Beløbet dækker det første semester. 
Derudover skal du betale for 2. semesters forbrug af kitler senest 1. februar 
2022. Så har du kitler til laboratorieøvelserne i hele uddannelsen.  
 
Vær opmærksom på, at der på UC SYD afholdes Professionsfestival den 9/9 og 
10/9. Det betyder, at der vil være mulighed for deltagelse i forskellige arrange-
menter torsdag eftermiddag/aften og fredag eftermiddag. Yderligere information 
ved studiestart. 
 
Du vil få tilbudt vaccination for Hepatitis B. Undersøg om du har den i forvejen. 
Det vil være muligt at tilkøbe en vaccine for Hepatitis A for ca. 350 kr. pr. gang. 
Du skal have 3 vaccinationer, og får nærmere information ved introduktionen. 
 
Relevante informationer vedr. studiestart på Bioanalytikeruddannelsen finder du 
på https://www.ucsyd.dk/studiestart-bioanalytiker  
Hold øje med ovenstående side, da der kan løbende komme opdateringer. 
 

https://ucsyd.nemtilmeld.dk/1047/
https://www.ucsyd.dk/studiestart-bioanalytiker


 
 
 
 

 
 

 

2 / 2 

Vi glæder os til at se dig. Hvis du har spørgsmål til uddannelsen, er du velkom-
men til at kontakte mig på tlf. 7266 2732 eller mail pmor@ucsyd.dk. 
 
 
 
Venlig hilsen  

 
 
Pia Mortensen 
Studieleder 
Bioanalytikeruddannelsen 
 
 
Følg med i studielivet på UC Syddanmark og hold dig opdateret på vores sociale medier: 
 

Facebook: UC SYD / link https://www.facebook.com/ucsyd.dk 

Instagram: @uc_syd / link https://www.instagram.com/uc_syd/ 

Twitter: @uc_syd / link https://twitter.com/uc_syd 

LinkedIn: UC SYD / link https://www.linkedin.com/company/university-college-syddanmark 
 
OBS OBS!! 
Der er desværre begrænsede parkeringspladser ved UC SYD, hvorfor vi henvi-
ser til, at studerende i størst muligt omfang kører sammen eller benytter offent-
lige transportmidler til og fra campus.  
  
Som studerende, bør du endvidere være opmærksom på, at det er ulovligt at 
parkere på brandvejene på campus. Gør du det alligevel, bliver din bil fjernet, og 
du får en bøde på kr. 3.500. Så se efter de røde skilte med teksten ’brandvej’ og 
de gulmalede kantsten. 
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