
 
 

 

 

Velkommen 

 

Kære kommende studerende 
Vi vil gerne byde dig velkommen som ergoterapeutstuderende på UC SYD. 
 
Du skal starte på hold ET52 tirsdag den 9. februar 2021 kl. 9.00 
 
Du bedes bekræfte, om du vil modtage studiepladsen senest den 2. august 2020 kl. 10.00 på hjemmesiden: https://be-
kraft.ucsyd.dk 
Ønsker du ikke studiepladsen, bedes du hurtigst muligt gå ind på hjemmesiden og takke nej, så pladsen kan gives til en 
anden. 
  
Når du siger ja tak til din studieplads, 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. 
 
Du hører fra os igen primo januar 2021, hvor du vil modtage en mail, som indeholder forskellige oplysninger om bl.a. 
skemaer m.m. 
 
Vi glæder os til at se dig og hvis du har 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 
 
Malene Aagaard 
Studieleder 
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