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Praktiske informationer 
  
  
Bøger 
Som medlem af Danske Fysioterapeuter kan du købe fag- og håndbøger med rabat hos både Gads Forlag 
og i BogPlus.  
 
Vi vil råde dig til ikke at købe bøger, udover de obligatoriske på litteraturlisten til 1. semester, før du får 
besked på det, så du er sikker på at få nyeste udgave.  
Udgifter til lærebøger og kompendier vil i uddannelsesforløbet beløbe sig til ca. 16.000 kr., dertil kommer 
kopiudgifter. I forbindelse med studiestart skal du forvente at bruge 6 – 7.000 kr. på bøger.  
 
DSA 
Husk at du skal være meldt ind i arbejdsløshedskasse et år før dimission, hvis du skal have mulighed for 
at få udbetalt dagpenge fra 1. ledighedsdag efter endt uddannelse. Se mere på 
http://www.dsa.dk/Medlemskab/Situationer/Studerende.aspx  
 
Forsikring 
Du er ikke forsikret, mens du går på uddannelsen. Du skal derfor have en ansvarsforsikring.  
 
Derudover anbefaler vi dig at tegne en heltidsulykkesforsikring, således at du er dækket fuldt ud under din 
uddannelse.  
 
Den nemmeste og billigste måde, du får en ansvarsforsikring, er ved at melde dig ind i Danske 
Fysioterapeuter som studentermedlem. Men selvfølgelig er det op til dig selv, hvordan du vil forsikre dig. 
 
Hjemmeside 
Informationer om uddannelsen, bl.a. studieordningen, kan hentes på vores hjemmeside 
https://www.ucsyd.dk/fysioterapeut   
 
Straffeattest 
Flere af vores praktiksteder kræver, at du kan fremvise en ren straffeattest. Det er derfor en god idé at 
skaffe den i god tid inden første praktikperiode. 
 
Hvis du er udlænding og ikke bor fast i Danmark, skal du sørge for at have en med fra dit hjemland, da 
du ikke kan få den her i Danmark. 
 
På praktiksteder, hvor der arbejdes med børn, vil der blive indhentet børneattest. 
 
Studievejleder 
Vi har på uddannelsen tilknyttet studievejledere, der kan hjælpe med stort og småt. Du kan kontakte din 
studievejleder her: 
Esbjerg: Bente Nielsen og Mette Thomasberg på sv-fys-e@ucsyd.dk  
Haderslev: Gitte Frydenlund på gfry@ucsyd.dk. 
 
Udenlandsk statsborger 
For at få et dansk CPR-nummer, bedes du henvende dig til borgerservice i din nye bopælskommune 
inden studiestart. Herefter bedes du henvende dig i Studieservice på dit campus og medbringe brevet fra 
kommunen, så vi kan registrere dit nye CPR-nummer. 
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