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Det studieintroducerende forløb
Pædagoguddannelsen i Odense

Ny viden og færdigheder

Dansk ved HF og VUC Fyn Odense

På det studieintroducerende kursus skal du
tilegne dig viden og færdigheder, der er
nødvendige for at kunne studere på
Pædagoguddannel-sen i Odense.

Dansk indgår som en integreret del af hele forløbet og som egentlig undervisning i dansk
sprog. Danskundervisning afsluttes med prøve i
"Dansk som andetsprog” niveau D.

Gennem selvstændigt studie og via arbejde i
teams skal du lære at tage ansvar for din egen
og dine medkursisters faglige og personlige
udvikling.

Formålet er, at du udvikler dit danske sprog
mundtligt og skriftligt samt udvikler dit
kendskab til kultur, historie og samfund i en
professionel pædagogisk sammenhæng.

Varierende studieformer

Praktik

Du skal lære studieteknik og arbejde med opgavetyper, der har forskelligt fagligt indhold, og
som matcher pædagoguddannelsen.
Du skal lære at bruge IKT i såvel studie- som
pædagogisk arbejde. Og du skal anvende
uddan- nelsens e-læringsplatform.
Studiemiljø
På kurset bliver du en integreret del af studiemiljøet på Pædagoguddannelsen i Odense.
Dette sker via f.eks. fælles temadage, forelæsninger, studenterarbejde, den fælles kantine og
fester.
Studierejser og ekskursioner
På kurset er der flere obligatoriske studierejser
og ekskursioner af forskellig varighed.
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I kursusperioden skal du i praktik i 12 uger i en
daginstitution. Her skal du lære om normer og
kultur på en arbejdsplads.
Gennem samarbejdet med dine kolleger i institutionen skal du deltage aktivt i den
pædagogiske dagligdag. Du skal lære at indgå i
relationer med børn og kolleger samt
igangsætte pædagogisk begrundede forløb.

Det studieintroducerende forløb
Pædagoguddannelsen i Odense

Optagelse på kurset
For at blive optaget på det
studieintroducerende kursus skal du have
danskkundskaber svarende til eksamen på
minimum dansk som andetsprog niveau G.
Desuden skal du:
Have erhvervserfaring fra Danmark og/eller
dit hjemland
Eller
Have uddannelse fra Danmark og/eller dit
hjemland
Eller
Have afsluttet relevant skolegang fra
Danmark og/eller dit hjemland
Optagelsessamtale
Du vil blive indkaldt til en optagelsessamtale og
dansktest. Det vil danne grundlag for, om du
kan optages på kurset.

Praktiske oplysninger
Økonomi
Ved optagelse på kurset er du SU-berettiget
efter gældende regler.
Studietid
Kurset er et fuldtidskursus, der er tilrettelagt
med op til 37 timer pr. uge.
Møde- og deltagelsespligt
Du skal deltage i kurset, som det tilrettelægges i
henhold til studieplanen. Du har møde- og
deltagelsespligt til kurset inklusiv praktik og
studierejser.
I tilfælde af sygdom skal du følge uddannelsesstedets retningslinjer.
Når du har gennemført kurset, kan du søge
optagelse på pædagoguddannelsen på lige fod
med øvrige ansøgere gennem kvote 2.

Gennemførelse af kurset
Du har gennemført det
studieintroducerende kursus, når du har:
Fået godkendt dit praktikforløb
Bestået dit afsluttende projekt
Bestået den skriftlige og mundtlige
dansk- prøve.
Opfyldt din møde- og deltagelsespligt
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Studieintroducerende kursus for
flygtninge og indvandrere 2018/19

Kursets opstart og varighed
Kurset starter 3. september 2018 og slutter 26.
juni 2019.

Har du anden etnisk baggrund end dansk, og
vil du gerne være pædagog?
Så kontakt Pædagoguddannelsen i Odense.

Læs mere her:
www.ucl.dk/intro

I samarbejde med HF og VUC Fyn Odense
udbyder Pædagoguddannelsen i Odense et
studieintroducerende kursus for flygtninge og
indvandrere.

Kontakt og tilmelding
Kurt Hein
Mobil 2494 1640
kuhe@ucl.dk

Du bliver en del af et dynamisk studiemiljø
med kompetente og engagerede undervisere.
Kurset er tilrettelagt efter studieprincipper på
et højt fagligt niveau med inddragelse af ny
teknologi.

ucl.dk

Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M.
Telefon 6318 4400
pio@ucl.dk

Anne Weile
anwe@ucl.dk

