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Velkommen 

 

Fysioterapeutuddannelsen byder dig velkommen til studiet 
Kære nye studerende  
 
Velkommen til Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg på UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø.  
 
Vi glæder os til at møde dig 

Tirsdag den 1. september 2020 kl. 10.00 i Rundetårn 
 

Der vil være en fælles velkomst for alle nye studerende på Fysioterapeutuddannelsen. Ved velkomsten vil du blive præ-
senteret for nogle af dine kommende undervisere, du vil få nogle få praktiske informationer og vi slutter velkomsten af i 
kantinen, hvor uddannelsen er vært for et mindre traktement i form af en bolle og kaffe/the.  
 
Efter velkomsten tager de semesteransvarlige undervisere alle jer nye med til en kort introduktion til studiet. Herefter er 
der mulighed for at købe frokost i kantinen. Om eftermiddagen vil studerende fra 2. semester vise rundt på Campus og i 
øvrigt lave nogle aktiviteter med jer.  
 
Jeg håber selvfølgelig, at du vil blive rigtig glad for at gå på vores uddannelse, som vi vil gøre alt hvad der står i vores 
magt for at gøre så god som mulig. Du skal forvente et spændende studiemiljø med gode studiefaciliteter. Du skal for-
vente at møde mange inspirerende undervisere på uddannelsen og kliniske undervisere mens du er i praktik. Du skal 
også forvente, at studiet vil komme til at kræve en stor indsats af dig. Vi forventer, at du møder til den planlagte undervis-
ning og at du forbereder dig til de timer, du skal have. Det betyder at du skal regne med at komme til at bruge 40 timer om 
ugen på dit studie. Det vil være en forudsætning for, at du får et godt udbytte af dit studieforløb.  
 
Lige en vigtig praktisk information Inden du skal ud i praktik, vil du få udleveret et navneskilt. Dette navneskilt skal du selv 
gå ind og betale via nedenstående link: Du skal betale senest 30. august kl.12.00. Navneskiltet koster kr. 45,- 
https://ucsyd.nemtilmeld.dk/799/at-6uunt0ze/  
 
Vi glæder os til at se dig.  
 
Venlig hilsen  
Jens Bach Johansen  
Studieleder  
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