Velkommen
Professionsbacheloruddannelsen i Skat byder dig velkommen til studiet
Din første dag på studiet
Din første dag på studiet er tirsdag d. 24.08.2021 kl. 09.00, hvor du møder ind på UC SYD, Campus Haderslev,
Lembckesvej 7A, 6100 Haderslev i lokale H-B31.
Programmet for dagen er:
09.00 – 10.30
10.30 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 14.00

Velkomst og introduktion til uddannelsen ved studieleder, undervisere, studievejleder og
studiestartstutorer.
Der serveres en croissant og kaffe/the
Campusrundtur
FROKOST (betalt af UC-SYD)
Introduktion til relevante platforme i dit nye studieliv (husk computer)

Din start på uddannelsen
Studiestartsugen løber fra tirsdag d. 24.08.21 til fredag d. 27.08.21 fra kl. 09.00 – 14.00. Om fredagen er der mulighed
for at blive hængende sammen med dine nye medstuderende. 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.
Find flere informationer om din studiestart her: Studiestart på skatteuddannelsen | UC SYD
Undervisningsplan og bøger
Ca. medio august kan du finde undervisningsplanen for dit Fag 1, 2 og 3 samt en oversigt over den litteratur, som du skal
fremskaffe forud for semesteret i vores studieplatform ItsLearning. Du vil ca. 14 dage før studiestart modtage en sms
med adgang til studieplatformen.
Du finder litteraturen ved at søge på dine fag eks.:
-

Søg på ”SKH21:Fag 1 - det politiske system og makroøkonomi” på ItsLearning under ”Rum” i den mørke barre
øverst
Tryk på ”Planer” i den lyse barre lige under den mørke
Tryk på firkanten, som er lige under den lyse barre, længst til højre med en pil i
Tryk på ”Info om faget” under emne
Så scroller du ned på siden, og lige under ”studieaktivitetsmodellen” finder du ”Grundbøger”
Det er de bøger, du skal bruge til dit første modul

Vi glæder os til at se dig!

Venlig hilsen Margrethe Cæsar Bjerg
Studieleder

