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UC SYD fastholder succes
2372 har søgt ind på UC SYD’s 16 uddannelser som deres første prioritet. Det var resultatet, da
ansøgningsfristen til de videregående uddannelser udløb torsdag kl. 12.
Dermed fastholder UC SYD et højt og stabilt ansøgertal til uddannelserne i Esbjerg, Haderslev, Kolding og
Aabenraa. Tallet er stor stort set identisk med sidste års ansøgertal, og det glæder rektor Birthe Friis
Mortensen:
-Der bliver færre og færre unge i disse år, så når vi kan fastholde cirka samme antal ansøgere som sidste år,
er der tale om en succes. Og når vi samtidig ved, at samfundet er kommet ud af krisen og konjunkturerne
generelt er på vej op, og det dermed er lettere at få job som ufaglært, så gør det glæden hos os større, siger
Birthe Friis Mortensen.
Hun roser de unge ansøgere for at være ansvarsbevidste:
-Jeg lægger mærke til, at de unge er fokuserede på at få uddannelser, der er efterspørgsel efter. Det er
utrolig vigtigt i hele landet, og i et område som vores skal vi kunne følge med, for at fastholde vores
arbejdspladser.
Har du ikke søgt ind på en uddannelse endnu, så fortvivl ej. I midten af juli kan du på ucsyd.dk se, hvilke
uddannelser der har ledige pladser med start i september og februar, ligesom du kan søge ind på
laborantuddannelsen i Esbjerg, der som noget nyt starter et hold i februar
FAKTA
UC SYD er det sydlige Jyllands største uddannelsesinstitution med 6.000 studerende, der uddanner sig til
professionsbachelorer. De bliver for eksempel lærere, pædagoger, sygeplejersker eller grafiske designere.
Mange af dem vender tilbage til UC SYD for at videreuddanne sig senere i livet. Der er cirka 5.000
studerende på videreuddannelsen. Samtidig forsker UC SYD i professionernes felter og driver
udviklingsprojekter i blandt andet børnehaver, skoler og på sygehuse. Sammenhængen mellem uddannelse,
forskning og udvikling er vigtigt for UC SYD.
Der er 700 ansatte på fire campusser i Esbjerg, Kolding, Haderslev og Aabenraa. Læs mere på ucsyd.dk.

Yderligere info
Vedhæftet finder i skema over ansøgertal for de enkelte uddannelser på hver enkel campus.
Tekst og vedhæftet foto er til fri afbenyttelse.
Rektor Birthe Friis Mortensen, tlf. 72266 2024 eller bfmo@ucsyd.dk
Prorektor Alexander von Oettingen, tlf. 7266 5209 eller avoe@ucsyd.dk
Institut for læreruddannelse, institutchef Lars Breinholt, tlf. 7266 5003 eller lbso@ucsyd.dk

Institut for sundhedsuddannelse, institutchef Heidi Have, tlf. 7266 8441 eller hhav@ucsyd.dk
Institut for samfundsfag og kommunikation, institutchef Anette Nicolaisen, tlf. 7266 2923 eller anic@ucsyd.dk
For det pædagogiske område kan prorektor Alexander von Oettingen kontaktes eller
Studieleder på pædagoguddannelsen i Kolding Einar Gylling Dørup, tlf. 7266 5405 eller egdo@ucsyd.dk
Studieleder på pædagoguddannelsen i Esbjerg, Anne Birgitte Hermansen, tlf. 7266 5610 eller abhe@ucsyd.dk

