Information om vilkår for deltidsstudie
UCL’s moduler i den sundhedsfaglige diplomuddannelse er tilrettelagt på deltid, så det er muligt at følge
diplommoduler sideløbende med arbejdet.
Det indebærer at modulet er tilrettelagt over en længere periode og at kun dele af uddannelsens samlede
studieaktiviteter er skemalagt.
Uddannelsens tilrettelæggelse
Modulernes planlægning kan variere. Du vil allerede inden tilmelding kunne få oplyst, hvordan det modul,
du påtænker at søge optagelse på er tilrettelagt. Et typisk forløb for 5 ECTS strækker sig over 6-8 uger og
forløb på 10 ECTS over 10 -13 uger. På valgmoduler er der studiestart 2 gange hvert halvår. Afgangsmoduler
udbydes over 20 uger og følger ’semesterforløbene’ forår og efterår dvs. 1. september til ultimo januar og
1. februar til ultimo juni.
Studieaktiviteterne
UCL planlægger på hvert modul et antal ’uddannelsesdage’, hvor der er fremmøde enten fysisk eller online.
Her foregår primært studieaktiviteter, der involverer både undervisere og studerende som undervisning,
studieopgaver/øvelser, refleksion og formidling. Der vil typisk være tilrettelagt 2 uddannelsesdage enten
hver eller hver anden uge.
For at få det fulde udbytte af et modul skal du regne med en vis studieaktivitet ud over de skemalagte
uddannelsesdage til din egen forberedelse og fordybelse, til selvvalgte studiegruppearbejde, deltagelse i
online introduktion eller undervisningstilbud f.eks. i litteratursøgning. Der kan også i mindre omfang være
lagt planer for indhentning af data eller afprøvning af metoder i din egen praksis.
På moduler, der afsluttes med mundtlig prøve, vil selve prøven være skemalagt. På moduler, der afsluttes
med skriftlige prøver, vil du selv skulle aftale vilkår for udarbejdelse af opgaven med din arbejdsgiver. Du
skal i begge tilfælde være opmærksom på at tilrettelægge din tid, så du kan forberede dig til prøven og gøre
brug af den tilbudte vejledning.
UCL har ingen indflydelse på de vilkår studerende tildeles til deltagelse på et diplommodul. Det er alene
arbejdsgiverne, der kan træffe bestemmelse herom. Til gengæld vil vi altid gerne være behjælpelige med
råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter den tid, du har fået til rådighed. Kontakt ved behov
modulets koordinator, undervisere eller UCL’s uddannelseskonsulenter, som du finder kontaktoplysninger
på herunder.
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