
 

 
 
 
 
Velkommen til studielivet på UCSYD 

 
Studietiden er en særlig tid. Som nye studerende kommer I med hver jeres forudsætninger 
og vil opleve hver jeres succeser og frustrationer undervejs i studiet. Fælles for jer alle er, at 
studiet gerne skal byde på både faglig og social trivsel. Og det er derfor vi er her.  
 
Den fælles studievejledning på Campus Haderslev er til for dig, der læser på 
Læreruddannelsen eller Ernæring og Sundhed.  
 
Du er velkommen både med små praktiske spørgsmål og med lidt større ting, du gerne vil 
have afklaring på eller drøfte med en studievejleder. Du kan henvende dig både med 
studierelaterede spørgsmål og med mere personlige problemstillinger. Vi er der for din 
skyld, så du skal ikke tøve med at kontakte os. 

 
Vi hjælper selv, hvor vi kan, og henviser til andre, når det drejer sig om emner eller pro- 
blemstillinger, som ligger uden for vores område. Vi samarbejder således med studieadmini- 
strationen samt uddannelsesledere, undervisere og psykologer.  
 
Spørgsmål om SU kan du få svar på ved at gå igennem serviceportalen: 
https://ucsyd.topdesk.net/ eller ringe på 7266 2250. For ansøgning om SPS 
(specialpædagogisk støtte) kan du henvende dig til Helle Rossander, heer@ucsyd.dk. Læs 
evt. mere på  https://www.ucsyd.dk/optagelse-og-vejledning 

 

Vi træffes mandag-torsdag kl. 9-15.  
Desuden kan vi altid lave en særlig aftale med dig, så tøv ikke med at kontakte os. 
 
Du er velkommen til at ringe til os på tlf. 72 66 50 13, skrive til os på 
studievejledning-h@ucsyd.dk eller komme til en samtale på studievejledningens kontor i 
E105. 

 
Studievejledningen er underlagt reglerne om tavshedspligt. 

 

Du kan møde en af os i studievejledningen: 
Jakob Ravn, jrav@ucsyd.dk – Læreruddannelsen 
Lene Lechner Nielsen, llni@ucsyd.dk - Læreruddannelsen 
Helle Rossander, heer@ucsyd.dk - Ernæring og sundhed og SPS 
 
 
Vi glæder os til at se dig ���� 

 
 
Venlig hilsen  
Studievejlederne 
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