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Velkommen  
 

Administrationsbacheloruddannelsen byder dig  
velkommen til studiet 

  
Din første dag på studiet  
Din første dag på studiet er tirsdag den 23. august 2022 kl. 9.00.  
Du møder ind på UC SYD, Campus Haderslev, Lembckesvej 7A, 6100 Haderslev i lokale H-B37.  
  
Programmet for dagen er:   

 

Tidspunkt Aktivitet 

9.00 - 10.30  Velkomst, præsentation af undervisere og introduktion til uddannelsen  
Der serveres en croissant og kaffe/the   

10.30 -12.00   Campusrundtur  

12.00 - 12.30  Frokost  
UC-SYD giver frokost, så du behøver ikke selv at have med  
  

12.30 - 13.15  Introduktion til relevante platforme i dit nye studieliv  
Medbring computer  
  

 13.15-14.00 Introduktion til studievejledningen 

 
Din start på uddannelsen  
Studiestartsugen løber fra tirsdag d. 23. august til fredag d. 26. august hver dag fra kl. 09.00 til kl.14.00 – dog fredag til 
kl. 15.00 med mulighed for at blive efterfølgende for dem, som har lyst til det.  

 

I hele studiestartsugen vil vores studiestartstutorer (studerende fra uddannelsen) følges med dig og dine medstuderende 
og stå for aktiviteter og være til rådighed for spørgsmål.   
  

Læs mere om studiestartsugen her: Studiestart på administrationsbacheloruddannelsen | UC SYD 

 

Undervisningsplan og bøger  
Ca. medio august kan du finde undervisningsplanen for modul 1 samt en oversigt over den litteratur, som du selv skal 
fremskaffe forud for modulet i vores studieplatform Itslearning.   
Se vejledning til at tilgå studieplan og grundbøger i bilag 1 på side 2-3. 
  
Du vil ca. 14 dage før studiestart modtage en sms med adgang til studieplatformen.    
 
SPS-støtte 
Har du en psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse, har du mulighed for at få støtte via SPS-systemet: 
https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende 
 
Da der er lang behandlingstid omkring studiestart på de videregående uddannelser, må du meget gerne tage kontakt til 
vores studievejleder for en samtale omkring mulige støttebehov inden, du skal starte på studiet, så støtten kan blive søgt 
så hurtigt som muligt. Du kan skrive til studievejlederen for at aftale tidspunkt for en samtale på mail: spsc@ucsyd.dk.  
  
  
Vi glæder os til at se dig.  
  
Venlig hilsen  

Margrethe Cæsar Bjerg , Studieleder  

https://www.ucsyd.dk/uddannelse/studiestart-administrationsbachelor
https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende
mailto:spsc@ucsyd.dk
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Bilag 1: vejledning til ItsLearning 
 

Step 1 
Log ind på ItsLearning, hvor du kommer ind på forsiden. 
Klik på fanen ”rum” og skriv ”ABH22:M1:Politik og samfund” i søgefeltet.  

 

Step 2 
Klik ind i rummet ”ABH22:M1:politik og samfund”.  
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Step 3 
Klik ind i planen 

Her kan du under fanen ”info om modulet” se de grundbøger, som du skal anvende i undervisningen.  

Hvis du scroller lidt længere ned på siden, vil du også kunne finde en fane, der hedder ”undervisning”. 

Her kan du se din studieplan for det kommende modul 1. 

 

 

 


