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Velkommen 
 

Vi glæder os til at se dig på ernæring og sundhedsuddannelsen  
Du er heldigvis en af de søde, dygtige og fantastiske studerende, der lige netop er blevet optaget på ernæring og sund-
hedsuddannelsen. 
 
Vi har her samlet de informationer, som vi tænker er særligt væsentlige for dig inden studiestart. Undervisergruppen er 
ved at udarbejde planer og forberede undervisningsforløb, så de er helt klar til at udfordre og undervise til september. 
Alle omkring uddannelsen er helt sikre på, at vi i fællesskab skaber et fagligt og personligt spændende og vedkommende 
uddannelsesforløb for årgang 2020. 

Introuge 
Vi håber meget på at coronarestriktionerne er lempet så meget til 1. september, at vi i efteråret 2020 kan mødes som vi 
plejer. Jeg, underviserne og tutorerne glæder os til at møde dig til morgenkaffe i lokale H-C124 mandag den 31. august 
kl. 9.00. Du kan finde lokalet i bygning C. Der vil være tutorer som vil hjælpe dig med at finde lokalet, men du kan også 
finde det på kortet over campus Haderslev. Ellers kan du finde mere om den første uges indhold og mødetid i intropro-
grammet.  

Tutorerne 
Tutorerne har også skrevet et velkomstbrev til dig. Her er der en opfordring til at deltage i den facebookgruppe de har 
oprettet til årgangen, og der er information om nogle af de aktiviteter der er planlagt for jer.  

Informationer, skema, litteratur m.m. 
Vi har lavet en foreløbig litteraturliste for dit 1. semester som du kan finde bagerst i semesterplanen. Listen er foreløbig 
på den måde, at der nok kommer mere litteratur på listen, når underviserne begynder at detailplanlægge undervisningen 
for efteråret. Vi opfordrer til,  at du orienterer dig i litteraturen, når du har anskaffet den, ved f.eks. at læse bagside, ind-
holdsfortegnelse og forord.  
I semesterplanen kan du i øvrigt få en fornemmelse af semesterets opbygning og indhold. Den vil blive gennemgået i 
løbet af introugen.  
Du skal også være opmærksom på, at der kan ske småjusteringer i programmet for introforløbet, så det vil være en god 
ide, hvis du kigger på siden igen umiddelbart inden studiestart.  
 
Du skal oploade et vellignende billede, som skal bruges til dit studiekort. Du kan se mere her, om hvordan du skal gøre. 
Du er velkommen til at gøre det inden du begynder på studiet, ellers kan dine tutorer hjælpe dig. 
https://it-vejledninger-studerende.ucsyd.dk/m/88210/l/1091713-upload-billede-til-ums-ucsyd-dk 
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Skema og yderligere informationer om 1. semesters undervisning ligger på vores studieplatform: Its Learning. Du vil 2-3 
uger inden studiestart modtage en SMS, så du kan få adgang til platformen.  Det vil være fint, hvis du har været inde på 
ITs learning, inden du kommer. Vi bruger også lidt af introugen på at orientere om muligheder og forpligtelser.  

Har du spørgsmål:  
Hvis der er informationer du mangler, spørgsmål som ligger ud over det, vi har skrevet eller hvis du har andre bemærk-
ninger – så send endelig en mail til mig (poha@ucsyd.dk), til Conny Johanning, der er studieadministrativ medarbejder 
(cjoh@ucsyd.dk) eller vores studievejleder Helle Rossander (heer@ucsyd.dk) 
 
 
Vi glæder os til at se dig. 
 
Venlig hilsen 
Pia Øxenberg Hansen 
Studieleder 
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