
 

 

juni 2019 

 

Velkommen 

 

Ergoterapeutuddannelsen byder dig 
velkommen til studiet 

Vi er glade for, at du har valgt at starte på ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø. 

Du skal starte på hold ET49 tirsdag den 3. september 2019 

Din første dag på studiet starter kl. 9.00, hvor du vil blive mødt ved hovedindgangen af en gruppe ældre ergoterapeutstu-

derende, der vil guide dig videre til Nytorv, hvor der vil være morgenkaffe og velkomst.   

 

Du skal være opmærksom på, at ved at bekræfte en studieplads på ergoterapeutuddannelsen, bekræfter du samtidig 

nedenstående. 

Jeg er indstillet på: 

• At afvikle min kliniske uddannelse (praktik), der udgør 28 uger af uddannelsen, på et hvilket som helst af de til 

Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg tilknyttede praktiksteder (primært region Syddanmark + kommuner i den 

sydlige del af Jylland). 

• At der kan være transporttid fra min private bopæl til praktikstederne, samt evt. udgifter til transport og bolig. 

• At praktikken tildeles hver enkelt studerende efter de til enhver tid gældende regler for praktikfordeling. 

• At jeg i praktikken må arbejde på de vilkår, jeg skal arbejde under som kommende ergoterapeut, hvilket inklude-

rer arbejde i aftentimer, i weekender og evt. på enkelte helligdage. 

 

Der vil være et introprogram i den første uge. Ud over undervisere vil du møde uddannelsens tutorer, der vil byde vel-

kommen og hjælpe med at du får den bedst mulige start på studiet.  

Tutorerne har arrangeret et socialt arrangement fredag den 6. september, se velkomsthilsen fra tutorerne. 

 

Det fremgår af litteraturlisten, hvilke bøger, du skal anskaffe.  

Skema og semesterplan finder du på itslearning, som du får adgang til før studiestart. 

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte studievejleder Pia Goul på tlf.: 7266 2741 eller mail: pgou@ucsyd.dk  

 

 

Vi glæder os til at se dig. 

 

Venlig hilsen 

 

Inger Langdal 

Studieleder 

mailto:pgou@ucsyd.dk

