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Velkommen til 
online studiestart 

 

Kære sygeplejestuderende 
Pga. corona restriktioner er det besluttet, at jeres studiestart foregår online. Vi mødes derfor virtuelt til fælles 
studiestart 
 

Mandag den 1. februar 2021 kl. 10.00 
 
Mødet foregår i Zoom, som er den virtuelle platform, vi bruger til alt online undervisning. Du deltager på følgende link: 

 
https://ucsyd-dk.zoom.us/j/62077711671?pwd=NzVuWG5IQytSa0tlYkJzOWdaaU9SQT09 

 
Vejledning til at få Zoom installeret bliver lagt ind i klassens rum i it’s learning torsdag før studiestart. For at kunne 
deltage i Zoom skal du have en PC eller anden device klar, hvor du har både kamera, samt ind- og udgående lyd 
aktiveret. Brug gerne et headset, da lydkvaliteten så oftest er bedre og med mindre støj. 
 

Introduktionsugen  
Du kan se programmet for introugen i skemaet. Der bliver aktuelt foretaget ændringer i forhold til det online 
program. Du skal som udgangspunkt regne med at hele uge 5 er inddraget til studiestarten. Du kan også 
orientere dig i it’s learning under planen ”introduktion”.  
 

Online undervisning 
For alle studerende gælder det, at al undervisning i februar vil blive afviklet online. For at få optimalt udbytte af denne 
online undervisning, skal du bruge et headset med mikrofon samt have et kamera på den device, som du bruger til 
formålet. Du vil modtage introduktion til Zoom, som er den platform, vi bruger til online undervisning og vejledning. 
 

Brugernavn og password  
Du modtager pr. sms brugernavn og password til vores it-system It’s learning ca. 10 dage inden studiestarten. Modtager 
du ikke denne sms, har vi ikke dit korrekte mobilnummer registreret, og vi beder dig kontakte studieadministrationen 
sundsamf@ucsyd.dk , så vi kan rette dine data. Spørgsmål om it rettes til ucservice@ucsyd.dk. 
 
Link til Itslearning -  https://ucsyd.itslearning.com/index.aspx  
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Skema 
Du får adgang til dit online skema via it´s learning, når du har modtaget brugernavn og password. Undervisningen 
foregår 
fortrinsvis i tidsrummet 08.15 – 15.35 hvis du er ordinærstuderende. Hvis du er netstuderende vil undervisningen på 
seminadagene kunne strække sig til kl. 18.00. Du skal løbende holde øje med onlineskemaet, da der kan forekomme 
skemaændringer. 

Spørgsmål  
Har du spørgsmål til din studiestart, er du velkommen til at kontakte studievejleder Anne-Grete Knudsen agkn@ucsyd.dk  
eller semesteransvarlig Helle Palmelund Jessen hpje@ucsyd.dk  
Spørgsmål af mere generel karakter rettes til studieadministrationen sundsamf@ucsyd.dk.   

Nej tak til studiepladsen  
Har du ændret planer, så du alligevel ikke ønsker studiepladsen pr. 1. september 2020, beder vi dig give besked til os 
hurtigst muligt, så vi har mulighed for at tilbyde studiepladsen til en anden. Skriv en mail til vejledning@ucsyd.dk. 
  

Venlig hilsen  
  
Edel Thomsen 
Studiechef 
Sygeplejerskeuddannelsen  
 

mailto:agkn@ucsyd.dk
mailto:hpje@ucsyd.dk
mailto:sundsamf@ucsyd.dk

	Introduktionsugen
	Online undervisning
	Brugernavn og password
	Spørgsmål
	Nej tak til studiepladsen

