Du søger optagelse på den Pædagogiske Assistentuddannelse via optagelse.dk
1.

Vælg grøn kolonne ”Søg Ungdomsuddannelse eller 10. klasse”.

2.

Vælg grøn kolonne ”Log på med NemID”

3.

Du skal vælge perioden 1. august 2020 – 31. juli 2021 ved at trykke på den grønne kolonne.

4.

Du skal logge på med din NemID

5.

I fanen ”Personlige oplysninger” udfylder du e-mail og telefonnummer og trykker på Gem.

6.

Når de personlige oplysninger er gemt, vælger du fanen ”Ansøgninger” øverst.

7.

Vælg fanen ”Opret en ny ansøgning”.

8.

Vælg ”klassetrin” og skriv ”årstal”.

9.

Under ”Anden skoleaktivitet” kan du tilføje, hvis du har anden skolegang ud over folkeskolen.

10.

Under ”Relevante bilag” skal du uploade dine eksamenbeviser, dokumentation for erhvervsarbejde,
kursusbevis i førstehjælp eller lign. Her er det vigtigt, at uploader dokumentation for de 24
måneders pædagogisk erhvervsarbejde. Dokumentationen kan være en kopi af
ansættelseskontrakt/-bevis samt sidste lønseddel. Alternativt kan det være et anciennitetskort fra
lønningskontoret. Er du i tvivl om du opfylder kravet til relevant erhvervserfaring, skal du rette
henvendelse til Team optagelse og SU på tlf. 7266 2250 elle vejledning@ucsyd.dk.

11.

Tryk herefter Gem og på pilen nederst.

I kolonne 1 vælger du uddannelsesområde – ”Erhvervsuddannelser”.

12.
13.
14.
15.

Vælg Hovedforløb (UC SYD udbyder kun hovedforløb)
Sæt kryds i Ja til, at du allerede har fuldført grundforløbets 2. del eller har opnået kompetencer via
relevante uddannelse- eller erhvervserfaring
Sæt enten ja eller nej til, at du har en skriftlig uddannelsesaftale
Under ”hovedforløb” vælger du ”Den pædagogiske assistentuddannelse” i oversigten (kig alfabetisk
under ”D”) og under feltet ”Specialer/trin angiver du igen Den pædagogiske assistentuddannelse.

16.

I kolonne 2 skal du vælge ”postnummer” eller ”region” som søgekriterier.

17.

Vælg postnummer ”6000-6999” eller region ”Syddanmark”. Herefter skal du vælge UC SYD Campus
Esbjerg, Kolding eller Aabenraa ved at klikke på linjen med den pågældende studieby.

18.

Herefter udfolder der sig yderligere felter, som du kan udfylde. Udfyld de felter der er relevante for
dig. I feltet Erhvervserfaring er det dog vigtigt, at du som min. angiver de 24 måneders pædagogisk
erhvervserfaring, der er kravet for at blive optaget på EUV1. Dokumentation for de 24 måneder skal
du uploade under ”Relevante bilag”. Se evt. mere om bilag på vores hjemmeside ucsyd.dk under Den
Pædagogiske assistentuddannelse – afsnit 02.

19.

Nederst på siden skal du nu trykke på kappen ”Tilføj uddannelse”

20.

Du får nu et print frem, hvor du har mulighed for at tjekke, at dine oplysninger er korrekte. Er alt
som det skal være, skal du trykke på pilen i nederste højre hjørne.

21.

Du skal afslutningsvis signere din ansøgning med din NemID ved at trykke på kolonnen til højre
”Ansøgers signering”. Herefter er ansøgningen sendt afsted, og du vil modtaget en kvittering i din
mail.

