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Indledning 
Nærværende årsrapport har til sigte at redegøre for de internationale aktiviteter 

Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen (UCD) har taget initiativ til i de forgangne 

akademiske år 2018 og 2019.  

 Rapporten er opbygget med Diakonissestiftelsen internationale strategier i 

mente og i samspil med de mål og strategier for internationale arbejde UCD har 

fremstillet for sygeplejerskeuddannelsen. 

 I løbet af årene 2018 og 2019 har 26 professions-bachelor studerende 

matrikuleret ved UCD studeret i udlandet og 6 studerende fra udlandet har valgt at 

lade sig indskrive ved UCD i en periode. 

 3 særlige aktiviteter har bragt gæster fra udenlandske uddannelsesinstitutioner 

til UCD og 2 gange har personale fra UCD draget til udlandet i forbindelse med 

konferencer, forskningsaktiviteter og foredrag. 

 

 

Studentermobilitet 
I forbindelse med studieophold i udlandet vægter UCD modenhed og sygeplejefaglige 

kompetencer højt, hvorfor man som professions-bachelorstuderende ved UCD først 

kan drage på studieophold i udlandet på semester 4 og senere på semester 6 og 7. 

 Der holdes informationsmøder omkring studier i udlandet ved semester start 

og løbende afholder studerende der er vendt hjem fra studieophold i udlandet oplæg 

for at fortælle deres historie og med intentionen om at vække interesse for 

udlandsophold hos nye studerende. 

 Tematisk har semester 4 fokus på ’klinisk lederskab af patient og 

borgerforløb’ med blik for borgerforløb på tværs af sundhedsvæsenets professioner, 

sektorer og institutioner. Undervisningen involverer 8 ugers klinisk praktik og denne  

har de studerende mulighed for at gennemføre i hjemlandet såvel som i udlandet.  

 Semester 6 har fokus på ’selvstændig sygeplejepraksis’ og består udelukkende 

af 6 måneders klinisk praktik som studerende kan tage i udlandet såfremt de ønsker 

dette. Dog er mulighederne indsnævret fordi lande langt fra Danmark ofte opererer 

efter samfundsmodeller forskellige fra den danske, hvilket præger måden, hvorpå 

sygepleje tænkes om og udføres på. For ej at fremmedgøre de studerende for 
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sygepleje i Danmark har UCD berammet destinationerne for udlandsophold på dette 

semester til skandinaviske lande som samfundsmæssigt stort set ligner Danmark. 

 Den sidste mulighed for professionsbachelor-studerende ved UCD at drage til 

udlandet falder på 7 semester, hvilket udgør uddannelsens afsluttende semester. Fokus 

er ’kundskabsbaseret praksis’ og i forbindelse med semestrets første del kan den 

studerende drage på studieophold i udlandet. I så fald en studerende benytter sig at 

denne mulighed tilskyndes det, at læringsudbyttet inddrages i det videre arbejde på 

semesteret og gerne indtager en plads i det afsluttende bachelorprojekt. 

 

UCD har i perioden søgt at sikre den uddannelsesmæssige kvalitet i forbindelse med 

studerendes praktik i udlandet ved at opbygge nye og pleje allerede eksisterende 

relationer til 6 praktiksteder i udlandet inklusiv: 

• Casa Jackson Hospital, Guatemala 

• Floating Doctors, Panama 

• Kathmandu University, School of Medical Science, Nepal 

• Tanga International Competence Center (TICC), Tanzania 

• Tokai University, School of Medicine, Faculty of Nursing, Isehara, Japan 

 

Dertil kommer UCDs engagement in Norddiakoni netværket som blandt andet 

inkluderer Lovisenberg Diakonale Høgskole , Oslo, Norge og Diakonia-

ammattikorkeakoulu (DIAK), Helsinki, Finland. 

 Praktikstederne tilbyder vidt forskellige læringsmiljøer, men fælles for alle er, 

at det kliniske niveau er højt og at de studerende bliver godt klædt på til at kunne 

praktisere og videreuddanne sig indenfor international sygepleje.  

 Kathmandu University, TICC og Tokai University har UCD fastlagte 

bilaterale aftaler med omkring udveksling og i forbindelse med studerendes besøg ved 

Casa Jackson Hospital, Guatemale og Floating Doctors, Panama har UCD 

samarbejdet med Danish Volunteers. 

 Studerende ved UCD bliver gjort opmærksom på, at de også kan rejse som 

’Free Movers’, via Erasmus+ og kan søge om at komme til udlandet i praktik med 

hjælp fra UCD’s samarbejdspartner Københavns Professionsskole (KP). 

 

Når en studerende fremsætter et ønske om at komme til udlandet i uddannelsesøjemed  
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er det vigtigt for UCD at dette er velbegrundet. For at afdække motivet og for at 

kunne vurdere den enkelte studerendes studieegnethed, modenhed og evne til at værne 

om UCD’s gode navn og rygte skal alle udlandssøgende studerende udfylde et 

ansøgningsskema. Dette skema retter fokus på den studerendes akademiske 

standpunkt, studieaktivitet og inviterer den studerende til at reflektere over og 

beskrive 1) hvad hun vil i udlandet, 2) hvorfor hun vil det herunder hvorfor det er 

vigtigt og 3) hvordan hendes ønske kan realiseres. 

 

 

Vidnesbyrd 
En rejse til udlandet i uddannelsesøjemed har som regel en uddannende såvel som 

dannende effekt på den enkelte studerende og i det følgende præsenteres en række 

tematisk grupperede vidnesbyrd for at understøtte dette. 

 

Personlig og faglig udvikling: 

’Udvekslingen giver en bredere forståelse af mennesker’ 

4. sem. UCD stud. ved Kathmandu University, School of Medical Science, Nepal 

 

’Vi har lært en masse om kultur, religion, tro, og ikke mindst sygepleje’ 

4. sem UCD stud. ved TICC, Tanzania 

 

’Jeg ville godt kunne anbefale andre at kommer hertil, da det har været et meget 

lærerigt ophold, ikke mindst fagligt men også personligt.’  

4. sem UCD stud. ved TICC, Tanzania 

 

’Man skal være tryg i sit eget selskab, når man rejser ud i verden, og være åben og 

initiativrig i mødet med andre. Jeg tog megen læring med mig hjem, lige fra 

nonverbal kommunikation til hinduistisk kultur. Og så har jeg mødt sygepleje- og 

lægestuderende fra hele verden og fået nye venskaber,’ 

4 sem. UCD stud. ved Kathmandu University, School of Medical Science, Nepal 
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’Planlægningen af hele praktikopholdet har været godt i forhold til de mål vi skal 

opnå for 4 semester’ 

4. sem. UCD stud. ved TICC, Tanzania 

 

Udvidelse af forståelse for organisatoriske variationer og professionalitet: 

’Hospitalet har en idealistisk grundtanke om, at alle har ret til hjælp, meget lig den 

danske velfærd. Men derudover var jeg overrasket over at opleve, at der er et stort, 

fælles engagement om at implementere nye idéer og en konstant stræben efter at blive 

bedre.’ 

4 sem. UCD stud. ved Kathmandu University, School of Medical Science, Nepal 

 

”Jeg oplevede organisationen som et ”hierarki”’ 

4. sem UCD stud. ved TICC, Tanzania 

 

’Efter at have været i Japan er jeg blevet mere opmærksom på mit kropssprog og 

vigtigheden af at smile’, når jeg tager min ’sygeplejehat’ på. 

7 sem. Stud. ved Tokai University, Japan 

 

Kommunikations-afdelingen på Diakonissestiftelsen har fattet interesse for de 

studerendes rejser til udlandet i perioden og har udgivet en artikel der fortæller om en 

UCD studerendes oplevelser i Nepal: 

https://www.diakonissestiftelsen.dk/nyheder/sygeplejestuderende-faar-blik-for-en-

stoerre-verden 

 

Interessen fra Diakonissestiftelsen som UCD er underlagt er med til at sprede 

budskabet om den dannende og uddannede effekt ved at tage på studieophold i 

udlandet, hvilket er positivt for UCDs image som uddannelsesinstitution. 
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Udveksling i tal 
I det efterfølgende vises udveksling i tal i perioden 2018-2019. Bemærk venligst at 

der for foråret 2018 ikke findes nogle tal da der i denne periode ikke blev sendt 

studerende til udlandet. 

 

Oversigt: Dimittenderne, der har studeret i udlandet 
Hold Antal studerende, som 

har studeret udlandet 
Antal dimitterede 

studerende 
Procent-del af holdet, 

der har studeret i 
udlandet 

Syde15 4 41 9,8% 
Sydf16 3 34 8.8% 
Syde17 5 37 13,5% 
Sydf17 5 34 14.7% 
Sydf18 6 30 20.0% 

I alt 23 174 13.2% 
 

 

Oversigt: Udrejsende studerende per semester: Efterår 2018 
Liaison org. Praktiksted Antal studerende Semester 

Norddiakoni TICC, Tanzania 4 4. Semester 

Norddiakoni TICC, Tanzania 2 7. Semester 

Udvekslingsaftale: 

Kathmandu University 

& UCD 

Dhulikhel 

Hospital,Kathmandu 

University, Nepal 

2 4. Semester 

Udvekslingsaftale: 

Tokai University & 

UCD 

Tokai University, 

Japan 

1 7. Semester 

I alt  9  

 

 

Oversigt: Udrejsende studerende per semester: Forår 2019 
Liaison org. Praktiksted Antal studerende Semester 

Norddiakoni TICC, Tanzania 4 4. Semester 

Danish Volunteers,  Floating Doctors, 

Panama 

3 7. Semester 

I alt  7  
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Oversigt: Udrejsende studerende per semester: Efterår 2019 
Liaison org. Praktiksted Antal studerende Semester 

Norddiakoni TICC, Tanzania 4 4. Semester 

Danish Volunteers Casa Jackson Hospital, 

Guatemala 

3 4. Semester 

I alt  7  

 

Oversigt: Indrejsende studerende per semester: Efterår 2018 
Liaison org. Praktiksted Antal studerende Semester 

UCD DIAK, Helsinki, 

Finland 

2 4. Semester 

I alt  2  

 

Oversigt: Indrejsende studerende per semester: Efterår 2019 
Liaison org. Praktiksted Antal studerende  Semester 

UCD Lovisenberg Diakonale 

Høgskole, Oslo, Norge 

4 4. Semester 

I alt  4  

 
Sammenlignet med perioden 2015-2016 er der sket et fald i antallet af udsendte 

studerende fra 51 til 23.  

 En halvering af antallet af studerende der har rejst ud som free-movers har 

fundet sted dvs. at kun 6 studerende rejste ud som free-movers i perioden.  

 Antallet af studerende der har rejst ud via UCDs bilaterale aftaler og andre 

godkendte aftaler er faldet fra 46 i perioden 2015-2016 til 23. 

 De udrejsende studerende er glade for de destinationer som UCD tilbyder 

herunder særligt TICC, der grundet en blanding af lærerige omgivelser og eksotisk 

miljø tiltrækker særligt 4 semester studerende. 

 Der ses også et fald i indrejsende studerende fra 14 til 6. De studerende vælger 

UCD som afsæt for at komme ud i klinisk praksis i København grundet UCD ikke 

længere tilbyder et internationalt valgmodul, hvor undervisningen foregår på engelsk. 

De indrejsende studerende deltager dog i et to-ugers teoretisk forløb på 4 semester der 

er svagt gearet mod sygepleje i udlandet og som omhandler undervisning i kultur, 
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menneskelig blomstring og sokratisk dialog. Undervisningen er foregået delvist på 

dansk og engelsk.  

 

De indrejsende studerende har positivt evalueret deres praktik og ophold ved UCD: 

 ”Man vokser som sygeplejerske af at rejse på udveksling og lære en ny kultur at 

kende. Der er meget, jeg tager med mig, når jeg bliver færdig som sygeplejerske om 

et halvt år. Jeg ville ikke have været det foruden,”	

4 semester studerende ved Lovisenberg Diakonøgskole, Oslo	

	

”Det har været vældigt fint at se sundhedsvæsenet i forhold til derhjemme. Jeg synes 
især, det var spændende at se psykiatrien, som er lidt anderledes opbygget,”  
 

4 semester studerende ved Lovisenberg Diakonøgskole, Oslo 

 
”Jeg har trivedes vældigt godt. Alle er meget imødekommende. Man får hurtigt et 
socialt netværk, og jeg har mødt mange andre udvekslingsstuderende,” siger hun. 
4 semester studerende ved Lovisenberg Diakonøgskole, Oslo 

 
”Man finder på at bruge andre ord og udvikler sit kropssprog. Jeg er sikker på, at det 
vil mindske mine barrierer, når jeg kommer til at møde patienter med fremmedsprog. 
Jeg tror, at alle kan lære af at se andre landes sundhedsvæsen og metoder i 
sygeplejen,” understreger Kristine Stadskleiv Åsheim. 

4 semester studerende ved Lovisenberg Diakonøgskole, Oslo 

 

 

Undervisningsmobilitet 

Siden 2015 har den ansvarlige for Norddiakoni på UCD været med til at udvikle et 

projekt i samspil med de øvrige diakonale uddannelsesinstitutioner i norden om pleje 

til hjemløse betegnet: Mental Health and Well-being: Focus on Homeless and 

Underprivileged Populations. Første fase af projektet står færdigt og 

projektudviklerne kan nu tilbyde et intensivt kursus af en uges varighed der udløser 5 

ECTS om emnet for undervisere såvel som studerende ved de diakonale institutioner i 

Norden. Projektet er støttet af Nordplus der har bidraget med € 22.300 til udviklingen. 

 Den ansvarlige for Norddiakoni på UCD har desuden i samspil Norddiakoni 

netværket iværksat projektet Sygepleje i Norden (SPIN) der har fokus på, hvorledes 
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sygepleje udøves netop i Norden. Projektet er støtte af Nordplus der har bidraget med 

€ 39.300 til udviklingen. I efteråret 2019 mødtes de ansvarlige til et ugelangt 

planlægningsmøde på UCD. 

 

I 2018 og 2019 har UCD haft fire besøg af professorer, studerende og administrativt 

personale fra Tokai Universitetet, Japan. Formålet med besøgene har været at give de 

udsendte fra Tokai Universitetet indsigt i UCDs organisation, undervisning og 

værdier samt Diakonissestiftelsens Hospicevirksomhed, hjemmesygepleje, skill lab og 

rehabilitering. Besøgende evalueres som positive og har resulteret i en fornyelse af 

partnerskabet mellem Tokai universitetet og UCD i form af en ny Exchange 

Partnership Agreement der strækker sig til 2023. 

 

I månederne november, december 2018 fik UCD besøg af to professorer fra 

universitetet i Kathmandu, Nepal. Under besøget der varede 2 uger fik professorerne 

via oplæg fra undervisere på UCD indblik i: Forskning i befolknings-sundhed, 

problembaseret læring, diakoni, hjemmesygepleje og rehabilitering. Besøget blev 

evalueret positivt og resulterede i en fornyelse af partnerskabet mellem universitetet i 

Kathmandu og UCD. Den nye Exchange Partnership Agreement strækker sig til 2023. 

 

I april 2019 aflagde UCDs international koordinator Tokai University, Japan et besøg. 

Formålet var at få etableret en stærkere kontakt til universitetet og I den forbindelse 

holdt international koordinator oplægget: ”Ethics, Human Flourishing and Wonder” 

ved School of Medicine, Tokai University, Isehara campus. 

 

 

Internationale netværk 

Erasmus +, Global Contact 

I efteråret 2014 indgik UCD i kompagniskab med Professionshøjskolen Metropol der 

nu hedder Københavns Professionshøjskole (KP)og deres Erasmus+ aftale for 

studerende og undervisere. 

 Studerende fra UCD kan således benytte sig af KPs pladser indenfor 

Erasmus+, hvis KPs egne studerende ikke udnytter alle pladser. 
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Studerende fra UCD har ligeledes mulighed for via KPs kontakt til Mellemfolkeligt 
Samvirke (Clobal Contact) at rejse til udlandet. I det henseende skal den studerende 
bestå den gældende interne prøve efter hjemkomst. Underviseren på skolen varetager 
vejledning og eksamination ved den interne prøve. 
 

Free-moving 

Free-moving er en betegnelse for en studerendes selvvalg af uddannelsessted i 

udlandet. Den studerende tager det overordnede initiativ i forbindelse med 

planlægning af forløbet, men modtager rådgivning fra den internationale koordinator 

på sygeplejerskeuddannelsen. 

 UCD har haft fokus på rejsesikkerhed i perioden 2018 -19 og det har betyder 

at ønsker om studieophold i lande, som Udenrigsministeriet fraråder at rejse i afvises. 

 Studerende, der godkendes til free-moving skal vise en stor grad af 

selvstændighed og omstillingsparathed samt have rejseerfaring og gode engelsk-

kundskaber samt evt. kendskab til det lokale sprog. Free-movers skal bestå den 

gældende interne prøve efter hjemkomst. Underviseren på skolen varetager vejledning 

og eksamination ved den interne prøve. 

 

Kathmandu University og UCD 

I foråret 2014 indgik Kathmandu University, Nepal og UVD en aftale om student og 

undervisermobilitet.  Aftalen gav UCD studerende mulighed for at studere i klinikken 

på Dhulikhel Hospital i Kathmandu og benytte deres ”outreach” centers, som er 

lokale klinikker situeret i svært tilgængelige områder.   

 Aftalen blev genforhandlet i 2016 for at øge mobilitet af både studerende fra 

UCD og undervisere fra Dhulikhel. Denne tillod UCD at sende 3 Modul 6 studerende 

til Dhulikhel hvert semester. Klinikken består af Community Health, barselsgang, 

pædiatri, og neonatal afdelinger. Der blev yderligere aftalt, at Community Health 

Department på Dhulikhel Hospital vil tilbyde hvert semester et 2 ugers studiebesøg 

for 2-3 modul 13 studerende med fokus på global sundhed og indsatsen på 

lokalsamfundsplan.  

Mellem 2014 og 2017 har man fra Kathmandu grundet de store økonomiske 

omkostninger ikke haft mulighed for at sende undervisere til Danmark. For at hjælpe 

til blev parterne enige om, at danske studerende betaler et undervisningsgebyr (tuition 

fee), som øremærkes mobilitet af underviserne fra Dhulikhel. Undervisningsgebyret 
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refunderes af SU. Det har resulteret i et besøg af to professorer fra Kathmandu 

University i november/december 2018 og der planlægges nye besøg i 2020.  

 

Norddiakoni 

UCD Sygeplejerskeuddannelsen indgår i Norddiakoni-netværket, som organiseres 

under Nordplus. Øvrige institutioner i netværket tæller: 

• Norge: Lovisenberg Diakonale Høgskole og Den Vitenskapelige Høgskole 

(VID) 

• Sverige: Ersta-Sköndal 

• Finland: YH Novia fra Åbo og Diak Ammattikorkeakoulu 

 

Hvert år i oktober måned holdes der et netværksmøde med deltagelse fra hele 

netværket med det formål, at udveksle erfaringer og planlægge udveksling af 

studerende i såvel teori- som i klinikperioder samt at se på muligheden for 

undervisermobilitet. Der udvikles ydermere fælles projekter og intensivkurser baseret 

på diakonale værdier. 

 Fokusområdet i perioden 2015-2016 var hjemløse og andre marginaliserede 

befolkningsgrupper og dette område gælder også perioden 2018-2019. 

 I efteråret 2015 blev udvekslingsaftalen med Lovisenberg Diakonale Høgskole 

udvidet med en forbindelse til et af deres udenlandske kliniksteder - Tanga 

International Competence Center (TICC) i Tanzania. Her modtager studerende 

vejledning af den norske internationale koordinator på stedet. De studerende skal 

bestå den gældende interne prøve efter hjemkomst. Underviseren på skolen varetager 

vejledning. I perioden 2018-2019 har denne aftale vist sig populær blandt de 

studerende.  

 

Tokai University og UCD 

I august 2016 indgik UCD og Tokai Universitet en 3-årig aftale, som indebar at UCD 

planlægger et todages program for 3-6 studerende og en underviser fra 

sygeplejerskeuddannelsen hvert år i februar, mens Tokai planlægger et 14-dages 

studieophold i Tokai for 2 studerende på hvad der dengang hed Modul 13 hvert år i 

september. 
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 I perioden 2018-2019 har besøgende japanske studerende og deres underviser 

tilbragt en dag på UCD og en dag i Frederiksberg primær sektor. Programmet på 

sygeplejerskeuddannelsen udarbejdes af international koordinator og består af oplæg 

omkring den danske og japanske sygeplejerskeuddannelse hvor de studerende har rig 

mulighed for at udveksle viden og forståelse.  

 Frederiksberg Hjemmepleje har stået for programmet i primær sektor, hvor der 

holdes oplæg om primær sektor og de studerendes får mulighed for at deltage i deres 

skill lab. Efterfølgende har de studerende besøgt Rehabiliteringsklinikken på 

Frederiksberg hospital. 

 

 

Evaluering og kvalitetssikring 
I oktober 2016 blev der iværksat en handleplan for kvalitetsudvikling af 

internationalisering på UCD med henblik på at sikre og udvikle det faglige og sociale 

studiemiljø på det internationale område. Tanken var at flere studerende skulle studere 

i udlandet, men ved godkendte uddannelsesinstitutioner, hvor systematisk 

kvalitetssikring og udvikling gennemføres. Indsatsen omfatter udarbejdelse af flere 

partnerskabsaftaler med velegnede institutioner, nedsættelse af free-moving, revision 

af kvalitetssikring af free-moving studieforløb og systematisk brug af de studerendes 

evalueringer af studieopholdssteder. 

 Dette er delvist lykkes for der er sket et fald i antallet af free-movers og med 

afsæt i de studerendes rejsebreve, re-entry samtaler og de oplæg for yngre studerende 

som de holder i forbindelse ved hjemkomsten synes UCD at være et godt sted at 

studerer, hvis man under sit studium ønsker at tilegne sig viden og færdigheder i 

udlandet. 

 ’Rejse-breve’ indeholder foruden praktiske oplysninger for fremtidige 

udrejsende studerende om forberedelse til studieturen en beskrivelse af deres faglige, 

kulturelle og personlige udbytter. 

 ’Re-entry’ samtaler udgør en samtale mellem den studerende og internationale 

koordinator om den studerendes erfaringer med fokus på at hjælpe den studerende 

med at integrere dem i både den personlige og faglige udvikling. Indholdet tager 

udgangspunkt i de studerendes egne valg af emner for at reflektere over egne 
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oplevelser. Oftest er der behov for at diskutere, hvad man har lært, når man ikke har 

lært nøjagtig det samme som ens holdkammerater, der forblev i Danmark. Desuden er 

der brug for at diskutere oprørende oplevelser, som kan virke grænseoverskridende 

for de studerende i forhold til deres moralske værdier eller faglig kompetencer. 

 ’Oplæggene’ er iscenesat som en formidlingsopgave, hvor de studerende klart 

og distinkt mundtligt skal informerer andre om det læringsmæssige udbytte ved at 

drage på studieophold udlandet og særligt det sted hvor de selv har været. Der lægges 

vægt på den studerendes evne til at formidle det faglige udbytte, praktiske oplysninger 

om turen såvel som positive som negative erfaringer omkring deres ophold. Tanken er 

at de skal være en inspiration til fremtidige udrejsende fra UCD og medvirke til at der 

kommer fokus på det internationale på UCD. De studerende kan vælge at holde oplæg 

alene eller hvis flere studerende har været samme sted som gruppe. 

 

Evaluering fra aftagere 

Evalueringer af sygeplejerskeuddannelsens internationalisering er fra aftagere i 2018-

2019 foregået mundtligt. De kliniksteder, som har modtaget de studerende i klinikken, 

har været glade for at tage imod dem. De fleste kliniske vejledere bemærker, at det er 

meget givtigt at få en anden indfaldsvinkel på både klinisk praksis og klinisk 

undervisning, uanset om det var bachelor- eller master-studerende.  

 

Evaluering fra indrejsende studerende 

Alle udvekslingsophold afsluttes med en evalueringssamtale mellem den studerende 

og den internationale koordinator, hvor faglig og personlig udvikling drøftes sammen 

med en evaluering uddannelsesforløbet samt de sociale og kulturelle oplevelser. 

 

 

Personale og økonomi 
To undervisere har indgået i det internationale samarbejde på 

sygeplejerskeuddannelsen: en international koordinator samt og en 

udviklingsansvarlig inden for det Nord-diakonale samarbejde.  
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 Der har indtil 2019 i alt været allokeret 20% af den International koordinators 

samlede arbejdsbyrde til udvikling og afvikling af internationale studieaktiviteter pr. 

Semester. 

 Der er indgået driftsaftale med KP, hvor der er indgået aftale om samarbejde 

med deres Internationale Enhed.  

KP varetager administration af Erasmus+ aftaler, registrering af mobilitet i Moveon 

og introduktionsprogrammet for indrejsende studerende. 

 Endvidere er der allokeret 20 arbejdstimer per semester til den underviser, som 

deltager i det Nord-diakonale samarbejde.  

	 Endelig	har	studerende	lagt	et	stort	antal	timer	som	frivilligt	arbejde	i	

deres	funktion	som	tutorer.	Studerende	har	således	stået	til	rådighed	i	ferier,	i	

weekender	og	aftener,	hvor	de	har	hjulpet	de	udenlandske	studerende.	

	

	

Internationalt	forsknings-	og	udviklingsarbejde	
En lektor fra UCD samarbejder med Vrije University, Amsterdam omkring et 

filosofisk og empirisk funderet under betegnelsen The Wonderful Education Project. 

Lektoren bidrager med udarbejdelsen af 2 konferenceoplæg og 3 artikler. Projektet 

afsluttes i 2021. 
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Kontaktoplysninger 
Jan B. W. Pedersen, Ph.D. (Dunelm) 

Lektor, international koordinator 

3838 4444 

E-mail: janp@ucdiakonissen.dk 

Pia Palnæs Hansen 

Lektor, Uddannelsesleder  

6011 1773 

E-mail: piph@ucdiakonissen.dk 
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