Guide til tompladsstuderende
Hvis du ikke allerede er studerende og er interesseret i at følge et fag på Kandidatuddannelsen i Fysioterapi kan
du søge om optagelse på SDU som tompladsstuderende.
Du kan læse mere om tompladsordningen på SDUs hjemmeside via følgende link: Tompladsordning
For at blive optaget skal:
Du opfylde adgangskravene (typisk en bachelor i fysioterapi)
Der være en ledig plads på kurset/modulet
Undervisningen vil foregå i dagtimerne og følger de sædvanlige universitetssemestre. På Fysioterapi er der kvartalsundervisning med to kvartaler pr. semester. Efterårssemesteret starter 1. september og forårssemesteret starter 1. februar. Hvornår de enkelte kvartaler starter afhænger af helligdage og ferier.
Ansøgningsfrister
Du kan som hovedregel søge to gange om året - forår og efterår:
Ansøgningsfristen er 1. juli til studiestart 1. september.
Ansøgningsfristen er 1. december til studiestart 1. februar.
Rent administrativt ved vi oftest først om der er ’tomme pladser’ lige ved semesterstart. Det kan betyde, at du i
sjældne tilfælde først får endelig besked om optagelse 8-14 dage efter semesterstart.
Hvilke fag kan du læse
Du kan som udgangspunkt både læse obligatoriske moduler og valgfag. Du kan se en oversigt over alle fagene på
Fysioterapi på hjemmesiden. De forskellige valgfag, der udbydes, fastsættes først endeligt i perioden op til studiestart. Fysioterapi udbyder hvert efterårssemester en pulje af valgfag i samarbejde med fire andre kandidatuddannelser. De valgfag der blev udbudt senest finder du her.
Det faglige indhold og skema
Hver gang et fag/modul udbydes bliver der udformet en studieguide med målsætning, fagligt indhold og skema.
Det betyder, at der ikke på nuværende tidspunkt ligger en fuldstændig opdateret version af en studieguide til et
fremtidigt modul, men du kan orientere dig på Fysioterapis hjemmeside og se hvordan modulerne har været tilrettelagt fagligt og tidsmæssigt på tidligere årgange: tidligere studieguides.
Alle obligatoriske fag bygges op efter uddannelsens studieordning, så her kan du også vælge at orientere dig. Dog
fremgår valgfag ikke af studieordningen.
Ansøgningsskema
Du finder ansøgningsskema til tompladsordningen via SDU Efteruddannelses hjemmeside: Ansøgningsskema.
Pris og deltagerbetaling
Du finder priser på tompladsordningen via dette link. Bemærk at fysioterapi befinder sig i takstgruppe 2.
Du kan læse mere om deltagerbetaling via dette link.

Når du er blevet optaget
Når du er blevet optaget som studerende på et eller flere fag, vil du blive oprettet i SDUs systemer som studerende. Du vil få tildelt en studentermail, som det er vigtigt at du tjekker jævnligt. Du vil også få adgang til SDUs elæringsplatform Blackboard, hvor du kan tilgå fagets kursusrum. Her får du opdateringer om faget direkte fra underviser og sekretariatet, og det er også her du vil finde studieguiden og det faglige materiale. Din studentermail
og Blackboard er de primære kommunikationskanaler mellem SDU og studerende. Det er derfor dit ansvar som
studerende at holde dig orienteret de to steder.
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Eksamensbevis
Hvis du ønsker et bevis for afsluttet og bestået fag, skal du selv henvende dig til afdelingen Registrering og Legalitet, der kan sende det til dig. Du kontakter Registrering og Legalitet via SDUs interne kommunikationssystem
SPOC. Bemærk at dette først kan gøres efter endt eksamen og offentliggørelse af karakter.
Forbehold for ændringer
Bemærk at denne guide er skrevet med forbehold for ændringer. Du kan altid kontakte SDU’s Efteruddannelse for
komplet opdaterede priser, frister for ansøgninger m.m. Du finder kontaktoplysningerne til Efteruddannelse herunder.

Kontakt
Har du generelle spørgsmål til Tompladsordningen kan du kontakte Efteruddannelsen:
Syddansk Universitets Efteruddannelse
Campusvej 55
5230 Odense M
Telefon: 6550 1054 (telefontid hverdage mellem kl.10-14)
Kontaktformular
Har du faglige spørgsmål kan du kontakte uddannelseskoordinator for fysioterapiuddannelsen:
Ditte Nygaard
J. B. Winsløwsvej 19, 3
5000 Odense C
Telefon: 6550 2738
E-mail: Dnygaard@health.sdu.dk
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