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Hvem er vi?

Vi er Sydjyllands professionshøjskole
og et samlingspunkt for landsdelen.
Vi uddanner studerende til bestemte
professioner og erhverv. De fire
største er lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver, men der
er 16 i alt.
Vi er altid tæt på. Fra Esbjerg til Kolding, Haderslev og Aabenraa er vi til
stede med specialiserede, tværfaglige uddannelsescentre og forskningsmiljøer. Vi ligger midt i smuk
natur, nær jobs og gode studieboliger
i byer, hvor du kan leve, mens du
læser.
Din udvikling og karriere er det vigtigste, og derfor lærer vi dig at omsætte
viden til virkelighed. I dine praktikperioder får du din egen fremtid i
hænderne og mærker, hvordan dit
professionelle liv former sig inden for
det fag, du har valgt.

Du vil arbejde med konkrete problemstillinger hos fremtidige arbejdspladser og skabe netværk, der holder.
Også efter eksamenen er i hus.
Vores uddannelser er altid på højt
niveau, udviklet ud fra den nyeste
forskning og direkte anvendelige. Vi
giver vores studerende redskaberne
til at realisere deres talent, drømme
og ambitioner.
UC SYD er rammen om det gode
studieliv og faglig fordybelse. For
studerende, der vil forme fremtiden.
I alt, hvad vi laver, er der sammenhæng mellem teori og praksis – viden
og virkelighed.

Hvor finder du os?

Esbjerg

Haderslev

Administrationsbachelor
Bioanalytiker
Ergoterapeut
Fysioterapeut
Jordemoder
Laborant
Lærer
Pædagog
Pædagogisk assistent
Socialrådgiver
Sundhedsadministrativ koordinator
Sygeplejerske

Administrationsbachelor
Ergoterapeut
Ernæring og sundhed
Fysioterapeut
Lærer
Professionsbachelor i skat

Aabenraa
Pædagog
Pædagogisk assistent
Socialrådgiver Sygeplejerske

Kolding
Grafisk kommunikation
Lyddesigner (medie- og sonokommunikation)
Pædagog
Pædagogisk assistent
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Hvad kan du
blive?

Lærer

Pædagog

Som lærer får du en levende og
udfordrende hverdag, hvor du skaber
rammerne for andres læring.

Som pædagog møder du hele tiden
nye mennesker, bliver udsat for nye
vilkår og nye situationer. Du skal kunne navigere i etniske, sociale og personlige forskelligheder og livsvilkår.
Det kræver noget af dig som person.
Det kræver engagement, indlevelse
og selvstændighed. Men det giver
også et menneskeligt udbytte, som
gør, at det er det hele værd.

Du kan undervise i folkeskolen, på
privatskoler, efterskoler, tekniske
skoler, specialskoler, voksenuddannelser, eller andre steder, hvor man
underviser børn, unge og voksne.
Uanset om du brænder for idræt,
sprog, naturfag eller noget helt
fjerde, giver vi dig mulighed for at
tone din uddannelse i den retning, du
ønsker. Det er dig, der former din
profil og bestemmer, hvilken lærer du
ønsker at være.

Du får både et bredt kendskab til det
pædagogiske felt og specialiserer dig
i enten dagtilbudspædagogik, skoleog fritidspædagogik eller social- og
specialpædagogik.

Varighed: 4 år
Studieby: Esbjerg eller Haderslev
Optagelse og ansøgningsfrist:
Kvote 1: 5. juli
Kvote 2: 15. marts

Varighed: 3,5 år
Studieby: Esbjerg, Kolding eller
Aabenraa
Optagelse og ansøgningsfrist:
Kvote 1: 5. juli
Kvote 2: 15. marts

Læs mere på www.ucsyd.dk/
uddannelser/laerer

Læs mere på www.ucsyd.dk/
uddannelser/paedagog
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Pædagogisk assistent

Socialrådgiver

Din baggrund kan være mange, når
du søger ind på uddannelsen til pædagogisk assistent. Måske arbejder
du allerede indenfor det pædagogiske felt og ønsker nu at opkvalificere
dig og få papir på dine kompetencer.

Som socialrådgiver vejleder du mennesker med sociale problemer. Du
skal løse konflikter og skabe forandringer i andre menneskers liv, når
de ikke selv magter det. Ofte er en
socialrådgiver en nøgleperson, der
koordinerer samarbejdet mellem flere
faggrupper for at løse de problemstillinger, som borgeren ønsker hjælp
til. Det klæder vi dig på til.

Du vil blive undervist i fag som pædagogik, psykologi og kommunikation i
den pædagogiske praksis samt i kulturelle udtryksformer og aktiviteter.
Vi gør meget ud af at give dig mulighed for at få dig rørt i løbet af dagen,
så du ikke kun skal sidde stille og lytte,
læse og diskutere, men også får holdt
din krop i gang under uddannelsen.

Du møder mange forskellige mennesker med meget forskellig baggrund.
Du skal derfor være god til at skabe
positiv kontakt og have lysten og
evnen til at kommunikere med mange
forskellige typer af mennesker.

Varighed: fra 42 uger til 3 år og 1,5
måned
Studieby: Esbjerg, Kolding eller
Aabenraa
Optagelse og ansøgningsfrist:
Ansøgningsskema eller elevkontrakt

Varighed: 3,5 år
Studieby: Esbjerg eller Aabenraa
Optagelse og ansøgningsfrist:
Kvote 1: 5. juli
Kvote 2: 15. marts

Læs mere på www.ucsyd.dk/
uddannelser/paedagogisk-assistent

Læs mere på www.ucsyd.dk/
uddannelser/socialraadgiver
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Administrationsbachelor

Professionsbachelor i skat

Administrationsbacheloruddannelsen
er for dig, der ønsker stærke kompetencer til at arbejde med administration i bred forstand.

Skat er hjørnestenen i vores
velfærdssamfund. Det er vores
skattekroner, der betaler regningen,
når vi går til lægen, kører på
motorvejen, læser på drømmestudiet
eller modtager økonomisk hjælp
mellem jobs.

Som studerende tilegner du dig
administrative generalistkompetencer
og har mulighed for at målrette dine
kompetencer til særlige funktioner
eller administrative områder.
Du bliver i stand til at formidle og
behandle problemstillinger, og du får
en forståelse for, hvad både service
og samarbejde kræver, når politiske,
økonomiske og juridiske opgaver skal
løses.
Varighed: 3,5 år
Studieby: Esbjerg
Optagelse og ansøgningsfrist:
Kvote 1: 5. juli
Kvote 2: 15. marts
Læs mere på www.ucsyd.dk/uddan
nelser/administrationsbachelor
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På uddannelsen lærer du fx om
skattejura, it, kommunikation samt
regnskab og revision.
Uddannelsen er for dig, der er god til
tal og mennesker – og som har lyst til
at være med fra starten i fremtidens
skattevæsen.
Varighed: 3,5 år
Studieby: Haderslev
Optagelse og ansøgningsfrist:
Kvote 1: 5. juli
Kvote 2: 15. marts
Læs mere på www.ucsyd.dk/
uddannelse/professionsbachelor-iskat

Grafisk kommunikation
Det handler ikke blot om smag og
behag, og hvad der ser godt ud.
Visuel kommunikation er en videnskab. Du skal udforme kommunikationsløsninger, som virker på
campister, turister, pensionister og
andre -ister, der nu er interessante
målgrupper, du må forholde dig til.
Uddannelsen er for dig, der har interesse for grafisk design, reklame,
film- og TV-grafik, magasindesign,
logoer og meget andet, hvor kommunikationen er visuel. Du lærer bl.a. om
marketing, branding og at skabe
strategisk design, og om form, farve,
typografi og layout.

Lyddesigner - medie- og
sonokommunikation
Uddannelsen er for dig, der gerne vil
udnytte dit musikalske talent til at
skabe en professionel karriere, hvor
du kombinerer musikken med jobs
inden for den kreative del af arbejdsmarkedet som fx lyd til spillefilm,
reklame- og dokumentationsfilm,
computerspil, app's, radio, teater,
elbiler og velfærdsteknologi.
Bag det lidt kryptiske navn ’medie- og
sonokommunikation’ (som er uddannelsens officielle titel) gemmer sig
intet mindre end Danmarks mest
intensive uddannelse i at komponere
og designe lyd på computer.

Varighed: 3 år
Studieby: Kolding
Optagelse og ansøgningsfrist:
Optagelsesprøve via kvote 2:
15. marts

Varighed: 3,5 år
Studieby: Kolding
Optagelse og ansøgningsfrist:
Bestået optagelsesprøve via kvote 2:
15. marts

Læs mere på www.ucsyd.dk/
uddannelser/grafisk-kommunikation

Læs mere på www.ucsyd.dk/
uddannelser/medie-og-sonokommunikation
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Bioanalytiker

Laborant

Uddannelsen er for dig, der er interesseret i sundhedsområdet og i
naturvidenskab. Du kan lide fag som
kemi, fysiologi og sygdomslære.

Uanset om man har et stykke tyggegummi i munden, er ved at male
stuen, leger med lego eller må tage
medicin, så har der på et eller andet
tidspunkt været en laborant inde over
processen.

Bioanalytikere har en yderst vigtig
funktion på landets sygehuse og
forskningslaboratorier. Bioanalytikerens prøveresultater indgår nemlig i
næsten alle lægers diagnostik og
behandling af patienter.

Laboranter arbejder med alt fra
fødevarekontrol, vandmiljø, medicinalindustri, den kemiske industri til
grundforskning på landets universiteter.

Du kan vælge specialisering
afhængig af, om du har lyst til et job
med meget patientkontakt eller
hellere vil koncentrere dig om
laboratoriearbejde.

Uddannelsen veksler mellem teoretisk
undervisning og praktisk laboratoriearbejde med en fordeling på ca. 50%
til hver.

Varighed: 3,5 år
Studieby: Esbjerg
Optagelse og ansøgningsfrist:
Kvote 1: 5. juli
Kvote 2: 15. marts

Varighed: 2,5 år
Studieby: Esbjerg
Optagelse og ansøgningsfrist:
Kvote 1: 5. juli
Kvote 2: 15. marts

Læs mere på www.ucsyd.dk/
uddannelser/bioanalytiker

Læs mere på www.ucsyd.dk/
uddannelser/laborant
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Jordemoder

Sygeplejerske

Som jordemoder kender du til kroppens opbygning, du ved hvordan en
graviditet forløber, og hvordan fosteret vokser og udvikler sig. Du kan tage
hånd om hele graviditetsforløbet og
vejlede om forskellige livsstilsforhold.

Som sygeplejerske kommer du til at
arbejde med mennesker i alle aldre
og fra alle samfundslag. Det har stor
betydning, at du forstår og kan fortolke patienternes forskellige udtryk, så
sygeplejen bliver individuel og baseret på et godt fagligt fundament.

Til fødslen er du også en nøgleperson.
Her kan du guide forældrene gennem
hele forløbet, og du kan varetage fysiske og psykiske forhold hos mor og
barn - både når det går godt, og når
der er komplikationer.

Du kommer helt tæt på mennesker,
og du får en afgørende rolle i deres
behandlingsforløb - både ift. det
fysiske sygeplejefaglige arbejde og
den menneskelige relation.

Du er specialist i familiedannelsesprocessen og spiller en vigtig rolle i
den nye families første tid sammen.

Som sygeplejerske bliver du hele tiden udfordret på din faglige viden og
dine praktiske færdigheder.

Varighed: 3,5 år
Studieby: Esbjerg
Optagelse og ansøgningsfrist:
Kvote 1: 5. juli
Kvote 2: 15. marts

Varighed: 3,5 år
Studieby: Esbjerg eller Aabenraa
Optagelse og ansøgningsfrist:
Kvote 1: 5. juli
Kvote 2: 15. marts

Læs mere på www.ucsyd.dk/
uddannelser/jordemoder

Læs mere på www.ucsyd.dk/
uddannelser/sygeplejerske
15

Fysioterapeut

Ergoterapeut

Fysioterapiuddannelsen giver dig
stærke kompetencer til at behandle
syge mennesker og hjælpe raske
mennesker til at holde sig sunde.

Som ergoterapeut er du med til at
forme menneskers hverdag. Du er
med til at gøre en forskel for mennesker, der på grund af sygdom eller
skade har aktivitetsproblemer, som
udfordrer og begrænser hverdagslivet.

Som fysioterapeut bliver din kernekompetence at arbejde med menneskets krop, bevægelse, sundhed og
funktion. Du undersøger, behandler,
genoptræner og rådgiver mennesker
med funktionsnedsættelse eller
smerter, og du giver forebyggende og
sundhedsfremmende behandling.

Ergoterapi handler om at fremme
sundhed og livskvalitet gennem
meningsfuld aktivitet. Aktivitet er alt
det, vi foretager os i dagligdagen fysisk, psykisk og socialt.

På studiet lærer du at håndtere den
tætte kontakt, du som fysioterapeut
har til patienten.

Det ergoterapeutiske mål vil altid
være at gøre den enkelte så
selvhjulpen som muligt.

Varighed: 3,5 år
Studieby: Esbjerg eller Haderslev
Optagelse og ansøgningsfrist:
Kvote 1: 5. juli
Kvote 2: 15. marts

Varighed: 3,5 år
Studieby: Esbjerg og Haderslev
Optagelse og ansøgningsfrist:
Kvote 1: 5. juli
Kvote 2: 15. marts

Læs mere på www.ucsyd.dk/
uddannelser/fysioterapeut

Læs mere på www.ucsyd.dk/
uddannelser/ergoterapeut
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Ernæring og sundhed
Professionsbacheloruddannelsen i
ernæring og sundhed er for dig, der
ønsker en alsidig sundhedsuddannelse, der giver dig stærke kompetencer til at arbejde med mad og
måltider, mennesker og sundhed.
Du kommer til at kunne løfte opgaver
inden for kommunikation, undervisning, ledelse og behandling. Alt sammen med fokus på ernæring, fødevarer, forbrug, service og husholdning i relation til sundhedsfremme.
Efter et fælles basisår vælger du at
specialisere dig i fødevarer og ledelse
eller sundhedsfremme og diætetik.
Varighed: 3,5 år
Studieby: Haderslev
Optagelse og ansøgningsfrist:
Kvote 1: 5. juli
Kvote 2: 15. marts
Læs mere på www.ucsyd.dk/
uddannelser/ernaering-og-sundhed

Sundhedsadministrativ
koordinator
Er du god til at møde mennesker? Og
trives du samtidig med struktur og
overblik? Så kan du kombinere begge
dele som sundhedsadministrativ
koordinator.
Du den første person, borgeren
møder i telefonen eller ved
velkomstskranken på sygehuset eller
hos lægen. Det er dig, der giver
patienten den allerførste tryghed og
følelsen af at blive hjulpet. Du guider
også patienten videre til yderligere
behandling og formidler vigtige
informationer.
Varighed: 3,5 år
Studieby: Esbjerg
Optagelse og ansøgningsfrist:
Kvote 1: 5. juli
Kvote 2: 15. marts
Læs mere på www.ucsyd.dk/
uddannelser/sundsadministrativkoordinator
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Vi tilbyder også
videreuddannelse

UC SYD Videreuddannelse er for dig,
der ønsker at løfte karrieren til næste
niveau. Med udgangspunkt i dine
behov skræddersyer vi videreuddannelse, der gør din karrieredrøm til
virkelighed.
Vi giver dig mulighed for at skabe
fremdrift i dit arbejdsliv. Tilbud om at
lægge til, forme og vokse – både som
menneske og medarbejder.
Vores videreuddannelse tilbyder
diplom- og akademi-uddannelser og
kurser i tæt dialog med virksomheder
og organisationer. Deres behov – nu
og i fremtiden – er vores udgangspunkt.
Som regionens største vidensinstitution er UC SYD førende inden for
forskning og udvikling. Derfor får du
den nyeste viden, når du videreuddanner dig hos os.
Læs mere på www.ucsyd.dk/
videreuddannelse

UC SYD
Degnevej 16
6705 Esbjerg Ø
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6000 Kolding
Lembckesvej 3-7
6100 Haderslev
Campusalle 20
6200 Aabenraa
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