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Velkommen 

 

Sygeplejerskeuddannelsen byder dig 
velkommen til studiet 
Personalet ønsker dig velkommen, og vi glæder os til at tage imod dig på sygeplejerskeuddannelsen på professionshøj-
skolen UC SYD i Aabenraa.  
 

studiestart tirsdag den 1. februar 2022 kl. 09.00  
i lokale A-A 0 58 multisalen  

Tjek ind  
Når du kommer til campus, skal du tjekkes ind, før du går i multisalen. Der vil være medarbejdere klar til at tage imod dig 
fra kl. 08.30.  

Studiestarten  
Den første dag starter vi med en fælles velkomst til alle nye studerende på vores uddannelser – sygeplejerske, 
socialrådgiver og pædagog. Derefter er der intro til uddannelsen, it-systemer, rundvisning mv. Der vil være 
fokus på introduktion den første uge af studiet.  
 
I forbindelse med undervisning i simulationsstuerne, skal du bruge en sygeplejeuniform, som du selv skal an-
skaffe og det forventes, at du har uniformen klar til de første undervisningstimer i ”Grundlæggende kliniske 
færdigheder”. Du skal bruge en overdel og bukser (farven ikke vigtig). 
 
Holdliste: Der bliver ikke udsendt holdlister før studiestarten pga. GDPR. 

Brugernavn og password  
Du modtager pr. sms brugernavn og password til vores it-system Itslearning 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 Serviceportalen. 
 
Link til Itsleaning -  https://ucsyd.itslearning.com/index.aspx  
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Skema  
Du får adgang til dit online skema via Itslearning, når du har modtaget brugernavn og password. Undervisningen i den 
teoretiske del af uddannelsen vil foregå i en kombination af fysisk tilstedeværelse i form af seminardage på campus 
Aabenraa og virtuelle studieaktiviteter. Seminardagene vil fortrinsvis være tilrettelagt i tidsrummet 08.15 – 17.00. Du skal 
løbende holde øje med onlineskemaet, da der kan forekomme skemaændringer.  

Litteratur  
På studiestartshjemmesiden vil du til januar 2022 få adgang til en bogliste, som er de bøger, vi anbefaler, at du anskaffer 
dig til studiestart. Du skal desuden forvente, at der også skal læses litteratur fra andre bøger, artikler m.m., som du selv 
er ansvarlig for at fremskaffe fx fra biblioteket, men som ikke er nødvendige at købe. UC SYD har ikke noget bogsalg, og 
vi formidler ikke kontakter omkring bogindkøb. 

Spørgsmål  
Har du spørgsmål til din studiestart, er du velkommen til at kontakte os på de nævnte mailadresser. Spørgsmål til studie-
vejleder rettes til 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. februar 2022, beder vi dig give besked til os hur-
tigst 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  
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