Studiestart
Kære studerende på Financial Controller!
Velkommen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
Tillykke med din studieplads på Financial Controller uddannelsen. Vi glæder os til at se dig til studiestart
Mandag den 2. september 2019 kl. 09:15, Seebladsgade 1, 5000 Odense C, i Atrium
Den første uge af dit studieforløb har et særligt program, som du finder på studiestartssiden.
Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer op til studiestart.

Velkomstmøde
Inden studiestart vil vi gerne invitere dig til et velkomstmøde
Onsdag den 14. august 2019 kl. 16.30 – 17.30, Seebladsgade 1, 5000 Odense C, lokale A1.11.
På mødet vil vi fortælle lidt mere om studiets fag, opbygning og beskæftigelsesmuligheder, samt forventninger til dig
som studerende.

Studiestartsprøve
Inden for den første måned af studiet vil du blive præsenteret for en studiestartsprøve, som alle nye studerende skal
gennemføre, for at kunne fortsætte på studiet. Du kan læse mere om studiestartsprøven på ucl.dk/studiestart.

Praktisk information
Netværk / adgangskode
Du er oprettet i alle vores IT-systemer medio august 2019.
Når du er oprettet i vores systemer, skal du hente dit brugernavn til UCLs netværk, ItsLearning og din nye studerendemailadresse på: https://netid.ucl.dk/
Herefter kan du følgende:

ItsLearning
Logge på ItsLearning og orientere dig om relevante informationer til undervisningen - såsom mødetid, skema, holdlister, litteraturlister m.m. Følg dette link: https://ucl.itslearning.com/

Skema
Se dit skema via ovenstående link (ItsLearning). Hvis ikke dit skema fremgår - vent et par dage og prøv igen. Følg
jævnligt med i dit skema – der kan ske ændringer!

IT-problemer
Ved IT-problemer kan du kontakte vores IT-afdeling på it-servicedesk@ucl.dk eller på tlf. 6318 4444.
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På Financial Controller uddannelsen ser vi frem til dit bidrag og aktive deltagelse i uddannelsens faglige og sociale
studieaktiviteter.
Vi glæder os til at følge dig i dit studieforløb, og du er altid velkommen til at henvende dig til os og få en snak om uddannelsen.

Venlig hilsen
Peter Frederiksen
Uddannelseschef
Financial Controller uddannelsen
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