
Kurser i studieteknik for forår 2023 på UCSYD               

 

Kom godt i gang 

Torsdag den 23. februar 2023 kl. 16-17.30 

Online kursus v. læsevejleder Kirsten Cilieborg (kcil@ucsyd.dk) 

Oplægget er for nye studerende og udbydes til alle UCSYDS campusser. 

Kurset er en introduktion til det at være studerende. 

Det kan være en omvæltning at komme fra ungdomsuddannelse eller erhverv og ind på en videregående 

uddannelse. 

Vi taler om, hvordan man kan indrette sit studieliv og få grundlæggende strategier i forhold til læsning og 

notatskrivning. 

Der er 500 pladser på kurset. 

Tilmeld dig på nedenstående link. Deltagerne modtager zoom- link dagen inden kurset. 

Tilmelding senest 23. februar kl. 9.00. 

Tilmeld dig på linket her:  https://ucsyd.nemtilmeld.dk/1545/ 

 

 

Aktiv læsning 

Onsdag den 1. marts 2023 kl. 16-17.30 

Online kursus ved læsevejleder Kirsten Cilieborg (KCIL@ucsyd.dk) 

Et onlinekursus for studerende på alle årgange og campusser. Dette er et kursus i at læse ud fra forskellige 

strategier og om hvordan man kan prioritere i læsning. 

Læser du alle tekster fra den ene ende til den anden?  

Virker alt i teksterne lige vigtigt? 

Så kan du have glæde af at lære at læse på flere måder. 

Vi anvender jeres egne tekster til at lave små øvelser undervejs. 

Der er 500 pladser på kurset. 

Tilmeld dig på nedenstående link. Deltagerne modtager zoom- link dagen inden kurset. 

Tilmelding senest 1. februar kl. 9.00. 

Tilmeld dig på linket her: https://ucsyd.nemtilmeld.dk/1552/ 

https://ucsyd.nemtilmeld.dk/1545/
https://ucsyd.nemtilmeld.dk/1552/


 

  

Skriv notater 

Tirsdag den 7. marts 2023 kl. 16-17.30 

Online kursus ved læsevejleder Kirsten Cilieborg (KCIL@ucsyd.dk) 

Et onlinekursus for studerende på alle årgange og campusser. 

Et kursus i at tage notater på forskellige måder, så de passer til situationen og teksten. 

Vi tager særligt afsæt i nye studerende, der gør sig erfaringer med at tage notater på en videregående 

uddannelse. 

Vi taler om, hvordan finder balancen i at skrive notater, så man ikke skriver for mange. Vi taler også om, 

hvordan man kan træne sin hukommelse med f.eks. begrebskort. 

Der er 500 pladser på kurset.  

Tilmeld dig på nedenstående link. Deltagerne modtager zoom- link dagen inden kurset. 

Tilmelding senest 7. marts kl. 9.00. 

Tilmeld dig på linket her: https://ucsyd.nemtilmeld.dk/1553/ 
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