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Introduktion til UC Diakonissestiftelsen, 3K uddannelsen 
 

Uddannelsen til Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation er en mellemlang videregående 

uddannelse, der udbydes af UC Diakonissestiftelsen under tilsyn af Undervisningsministeriet. 
 

Uddannelsen er tilrettelagt i henhold til bestemmelser i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsba-
chelor i kristendom, kultur og kommunikation nr. 968 af 12/08/2010 med tilhørende ”Studieordning for ud-

dannelsen til professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation – 2010, 2016 og 2019”. 
Bestået 3K-uddannelse jf. disse bestemmelser giver ret til betegnelsen Professionsbachelor i Kristendom, 

Kultur og Kommunikation. Den engelske betegnelse er Bachelor of Christianity, Culture and Communication. 

 
Diakonissestiftelsen har siden grundlæggelsen i 1863 været en uddannelsesinstitution, dels for sygeplejer-

skeuddannelsen og dels for 3K-uddannelsen, der er ny i denne sammenhæng. Det første 3K-hold startede i 
2010 og dimitterede i 2014. 

 

Semesterbeskrivelser for den teoretiske og praktiske del af uddannelsen fastlægges af uddannelsesinstituti-
onen. 

Den teoretiske del af uddannelsen foregår på UC Diakonissestiftelsen og den praktiske del af uddannelsen 
foregår på de godkendte praktiksteder, som de studerende udvælger i samarbejde med praktikkoordinato-

ren på 3K - uddannelsen. 
Uddannelsen er SU-berettiget. 

 

 
 

Værdigrundlag  
Medmenneskelighed, faglig dygtighed og respekt for det enkelte menneske er grundlæggende. 

 

Uddannelsesinstitutionen tilbyder et undervisnings- og studiemiljø, som bygger på åbenhed, gensidig tillid 
og omsorg for hinanden, og hvor samarbejde, kreativitet, selvstændig stillingtagen og handleevne står cen-

tralt. 
 

Det tilstræbes, at de studerende gennem studiet udvikler faglig dygtighed, kreativitet og handlekraft samt 

udvikler evne til at samarbejde, at reflektere, at tage selvstændig stilling og at udvikle faget. 
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Information 
 
Adresse 

UC Diakonissestiftelsen, 3K-uddannelsen 

Peter Bangs Vej 3A 
DK-2000 Frederiksberg 

Tlf.: +45 3838 4100 
3k@ucdiakonissen.dk 

www.3k.diakonissen.dk 

 
Ledelse 

Rektor Kim Petersen 
Kontor: Indgang 3A, bygning 2, etage 1, lokale 11 

 
Uddannelsesleder Pia Palnæs Hansen 

Kontor: Indgang 3A, bygning 1, etage 2, lokale 06 

 
Reception 

Hovedreceptionen ligger ved indgang 5B 
Tlf.: +45 3838 4100 

 

Åbningstid: Mandag til fredag kl. 8.00-16.00 
 

Studieadministration  
SU-medarbejder og akademisk har kontorer:  

Indgang 3A, bygning 2, etage 1 
 

Studievejleder har kontor: Indgang 3A, bygning 2, etage 2, lokale 21. 

 
Åbningstid på UC Diakonissestiftelsen 

 
Undervisningslokaler bliver oplåst klokken 7.30 på hverdage. 

Studerende må opholde sig på UC Diakonissestiftelsen mellem kl. 7.00-

22.00, i hvilket tidsrum grupperummene i bygning 1 etage 2 samt i bygning 
3 etage 2 kan benyttes. 

Ophold ud over det nævnte tidsrum skal aftales med uddannelseslederen. 
Ved ophold på skolen uden for åbningstiden skal man huske at slukke lyset 

alle steder, lukke vinduer og låse døre efter sig for at undgå tyverier. 
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Praktiske oplysninger 
 

Adresse-, tlf.- og e-mailændring 
Meddeles via mail til Martin O.C. Jelle: maoj@ucdiakonissen.dk 

 

Bibliotek 
Institut for skole og læring 

Nyelandsvej 27-29 
Tlf.: +45 7248 7260 

bibliotek@kp.dk 

Åbningstid: Se bibliotekets hjemmeside: www.phbibliotek.dk 
 

Diakonissestiftelsen 
Diakonissestiftelsen er en almennyttig, ikke erhvervsdrivende fond, som 

leverer serviceydelser inden for sundheds-, social- og uddannelsesområdet. 
Diakonissestiftelsen hviler på et folkekirkeligt grundlag og driver bl.a. en 

række diakonale aktiviteter så som Emmauskirken, frivillighedsområdet og 

Center for kirke og kultur. 
Se yderligere www.diakonissen.dk 

 
Dispensation fra studieordningen 

Der kan dispenseres fra de regler, der fremgår af uddannelsens studieord-

ning, når der foreligger usædvanlige forhold. Ansøgning om dispensation 
(fx  prøveforsøg) sendes til uddannelsesinstitutionen. 

 
Usædvanlige forhold 

Studieordningen henviser visse steder til, at de fastsatte regler kan fravi-
ges, hvis det er begrundet i ”usædvanlige forhold”. Ved afgørelse af, om 

der i en konkret situation foreligger usædvanlige forhold, vil følgende læg-

ges til grund: 
Usædvanlige forhold er kendetegnet ved at være pludseligt opståede for-

hold, som den studerende ikke har kunnet sikre sig mod – fx pludseligt op-
stået og dokumenteret sygdom hos den studerende selv eller hos den nær-

meste familie, dødsfald i den nærmeste familie eller andre forhold, som 

vedrører den enkelte studerende, og som den studerende ofte vil være 
uden skyld i. Endvidere vil fx borgerligt ombud som domsmand eller næv-

ning være omfattet af begrebet. 
 

Den studerende har selv ansvar for at dokumentere usædvanlige forhold. 

 
 

Eksamens- og autorisationsbevis 
 

Uddannelsesinstitutionen udsteder eksamensbevis og Diploma Supplement 
på engelsk. 

 

Forsikringsforhold i praktikken  
 

Studerende er forsikringsdækket af praktikstedet efter lov om arbejdsska-
desikring, når du er i praktik jf. Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring af 

uddannelsessøgende m.fl. BEK nr. 185 af 23/02/2017.  

 
Arbejdsskader og forsikring  

Forholdsregler ved arbejdsskader opstået under praktik:  

mailto:maoj@ucdiakonissen.dk
mailto:bibliotek@kp.dk
http://www.phbibliotek.dk/
http://www.diakonissen.dk/
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• Hvis du kommer ud for en arbejdsskade i forbindelse med praktikken, 

skal du kontakte din praktikvejleder og/eller det pågældende steds  

leder og evt. praktikstedets sikkerhedsorganisation  

• Sager om arbejdsskader for studerende behandles af praktikstedet, og 
praktikstedet dækker evt. erstatninger og øvrige udgifter i forbindelse 

med arbejdsskader  

 
Skadesanmeldelse udfyldes af skadelidte i samarbejde med  

arbejdsmiljørepræsentanten/ arbejdsmiljølederen. 
 

Teoriperioder 
Som studerende er man ikke omfattet af lov om arbejdsskade i teoretisk 

undervisning tilrettelagt inden for de teoretiske ECTS point, ej heller  
såfremt studier i praktik indgår i den teoretiske undervisning. 

Det anbefales derfor, at man tegner en privat ulykkesforsikring, som  

dækker teoriperioderne. 
 

Studieophold i udlandet 
Når du skal på studie- eller praktikophold i udlandet, er det dit eget ansvar at 
sørge for at du er dækket af de nødvendige forsikringer.  

 

For alle typer udlandsophold  

Du skal være i besiddelse af disse tre typer forsikringer: 

• Rejse- og sygeforsikring (travel and health insurance) 

•  Ulykkesforsikring (accident insurance) 

•  Ansvarsforsikring (private liability insurance)  

Rejse- og sygeforsikring 

Inden for EU: 
Du skal rekvirere ’The European Health Insurance Card’ (det blå EU-syge-
sikringskort), som er gratis, og kan bestilles på Borger.dk, hvor du også 
kan læse mere om de konkrete regler og dækninger. 

NB! Vær opmærksom på, at det blå sygesikringskort ikke dækker i alle situ-

ationer. Derfor anbefaler vi, at du tegner en supplerende rejse- og sygefor-
sikring, der blandt andet dækker hjemtransport og ulykke. 

 
Uden for EU:  
Her skal du under alle omstændigheder selv tegne en rejse- og sygeforsik-

ring, da det blå EU-sygesikringskort ikke gælder. 
 

Ulykkesforsikring 
Denne skal dække dig både under studie/praktik og i din fritid (heltids-ulyk-

kesforsikring). 
 

Ansvarsforsikring 

Denne skal dække dig, hvis du forvolder skade på personer eller ting (pri-
vat-ansvarsforsikring). 

Særligt for praktikophold - Arbejdsskade og Erhvervsansvar 

https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Sygesikring-og-laegevalg/EU-sygesikringskortet-det-blaa-kort
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Ved praktikophold er der derudover to ekstra forsikringer, du skal være 

dækket for: 

 
•    Arbejdsskade (industrial accident insurance): Denne forsikring dæk-

ker skader, du måtte pådrage dig i relation til dit arbejde på praktikstedet. 
Har du allerede en heltidsulykkesforsikring, skal du sikre dig, at den også 
dækker under praktik. Hvis du er i tvivl, så kontakt dit forsikringsselskab for 
at få det afklaret. 

 

•    Erhvervsansvar (third party liability/public liability insurance): 
Denne type forsikring dækker skader, du måtte forvolde på ting eller perso-

ner, mens du arbejder på dit praktiksted.  
Få evt. mere vejledning hos din internationale koordinator. 

 

Studerendes ejendele 
Uddannelsesinstitutionen er ikke erstatningspligtig over for studerendes 

ejendele, som anvendes i forbindelse med uddannelsen. Dette gælder også 
for cykler, der anvendes under en praktikperiode. 

 
Graviditet 

Meldes så tidligt som muligt til studievejlederen, dog senest 3 måneder før 

forventet fødsel, idet det får indflydelse på uddannelsesforløbet. 
 

 
Hjemmeside 

3K-uddannelsens hjemmeside www.3k.diakonissen.dk  er primært eksternt 

rettet.  
 

Hjertestarter 
Udendørs til højre for hovedindgangen ved indgang 5B forefindes en hjer-

testarter. 

 
Intrapol/intranet 

Uddannelsens intranet hedder IntraPol. Her findes de fleste informationer, 
man har brug for gennem studietiden. Det er også på IntraPol, kommuni-

kationen studerende imellem, med undervisere, UC Diakonissestiftelsen og 
Københavns professionsskoles (KP) IT-support foregår. Der gives en grun-

dig introduktion til IntraPol ved studiestart. 

 
Login til IntraPol findes på 3K-uddannelsens hjemmeside via > Kontakt > 

Login. 
 

IT-support 

Københavns Professionshøjskole (KP) står for driften af UC Diakonissestif-
telsens IT. 

 
Domæne 

Studerende skal vælge domænet:  CAMPNUNV 
Ansatte skal vælge domænet:      CAMPNADM 

Gæster skal vælge domænet:      CAMPNUNV 

 
Gæster skal have oprettet et login og password for at kunne benytte sko-

lens computere, disse fås via henvendelse i receptionen ved Hovedreceptio-
nen, indgang 5B. 

 

    Vejledninger til IntraPol 
Vejledninger findes via 3K-hjemmesiden > Kontakt > Login > Login til 

IntraPol > Information og vejledning. 

http://www.3k.diakonissen.dk/
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    Telefonisk henvendelse 

    Man kan få telefonisk support på tlf.: +45 7248 7575 
Mandag til torsdag klokken 7.45-16.00 

Fredag klokken 7.45-15.00 
 

Der kan oprettes en sag på IntraPol >Information og vejledning > Basen, 
så IT konsulenten er orienteret om problemstillingen. 

 

Personlig henvendelse 
Københavns Professionshøjskole stiller en IT-konsulent til rådighed, hver 

anden onsdag, i studentervejledningen lokale: bygning 2, etage 2, lokale 
19. 

 

Juridiske forhold 
    Tavshedspligt 

Samtidig med din optagelse på UC Diakonissestiftelsens 3 K uddannelse 
underskriver du digitalt en tavshedserklæring om, at du er bekendt med og 

underlagt tavshedspligt. 
Tavshedspligten betyder, at du ikke må videregive fortrolige oplysninger, 

som du får kendskab til og viden om under din uddannelse.  Din tavsheds-

pligt gælder også efter endt uddannelse. 
Tavshedspligten omfatter en række personlige oplysninger, der kan henfø-

res til en person og også fortrolige oplysninger, som du måtte blive be-
kendt. Tavshedspligten omfatter også oplysninger om drifts-eller forret-

ningsforhold eller lignende for så vidt, det er af væsentlig betydning, at op-

lysningerne ikke videregives. 
 

Tavshedspligten gælder både i og uden for Diakonissestiftelsen. Det bety-
der fx, at du kun må tale om fortrolige oplysninger med dine medstude-

rende, hvis det har et fagligt formål. Vær opmærksom på, at du ofte kan 

omtale en ”sag” uden at nævne navne.  
 

Databeskyttelsesloven 
Ved at du accepterer en studieplads på UC Diakonissestiftelsen, giver du 

tilladelse til, at vi anvender dine personlige oplysninger jf. Databeskyttel-
sesloven - LOV nr. 502 af 23/05/2018.  

 

Persondatabeskyttelse 
Når du er studerende på Diakonissestiftelsen behandles dine personlige op-

lysninger til en lang række formål. De fleste oplysninger har vi fået fra dig i 
forbindelse med din ansøgning og optagelse. Når du er studerende her, 

accepterer du samtidig den måde, som Diakonissestiftelsen behandler dine 

personoplysninger på. Behandlingen sker i henhold til  
Databeskyttelsesloven og Persondataforordningen. 

Diakonissestiftelsen registrerer og behandler almindelige personoplysninger 
i henhold til persondataforordningens artikel 6. Følsomme  

personoplysninger: helbredsoplysninger eller oplysninger om race eller  
etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller  

fagforeningsmæssigt tilhørsforhold eller oplysninger om seksuel orientering 

behandles med grundlag i persondataforordningens artikel 9.  
 

Du kan læse mere om Databeskyttelsesloven og Persondataforordningen 
på IntraPol>Information og vejledning>UCDiakonissestiftelsen. 

 

Børneattest 
På opfordring gennem uddannelsesforløbet kan du blive bedt om at give 

tilladelse, således at Uddannelsesinstitutionen kan indhente en børneattest 
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i tilfælde af, at der på praktikpladsen kan forekomme direkte kontakt med 

børn under 15 år. Dette sker på baggrund af LBK nr. 362 af 02/04 2014, 

som skal beskytte børn og unge mod overgreb og misbrug. Denne lovgiv-
ning gælder for alle medarbejdere, studerende og praktikanter. 

 
Straffeattest 

I løbet af uddannelsesforløbet, kan du blive bedt om at aflevere en ren 
straffeattest, som højst må være 14 dage gammel. 

Straffeattesten fås ved henvendelse til politiet - dette kan gøres digitalt. 

Hvis straffeattesten er ”blank”, udleveres den ofte med det samme.  
Straffeattesten er gratis. Husk at medbringe legitimation. 

Hvis det viser sig, at straffeattesten ikke er ”blank”, skal du henvende dig 
til studievejlederen. 

 

Kantineforhold 
Diakonissestiftelsen råder over en kantine i bygning 5, etage 2 

Salg af morgenmad: kl. 8.00 -10.15 
Salg af sandwich, salatbar og buffet: kl. 11.30 - 13.00 

 
Medbragt frokost kan spises i de studerendes køkken/opholdsrum eller i 

Diakonissestiftelsens kantine. 

 
Studerende betaler med MobilPay i kantinen. 

 
Klagebestemmelser 

Retlige klager 

Der kan klages til Styrelsen for Forskning og Uddannelse over retlige 
spørgsmål. En retlig klage kan vedrøre spørgsmål om, hvorvidt reglerne for 

uddannelsen eller reglerne i fx forvaltningsloven er 
blevet fulgt (f.eks. inhabilitet, mangelfuld klagevejledning, fortolkning af 

reglerne eller begrundelses-mangler), jf. Adgangsbekendtgørelsens BEK nr. 

17 af 09/01/2020. Der kan ikke klages over faglige vurderinger eller kon-
krete skøn.   

 
Klager over retlige spørgsmål skal sendes til uddannelsesinstitutionens ud-

dannelsesleder. Uddannelsesinstitutionen afgiver herefter udtalelse, som 
den studerende har mulighed for at kommentere. Herefter sendes klagen til 

styrelsen. 

 
Ikke retlige klager - klager over prøver 

Der kan klages over eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedøm-
melsen, jf. eksamensbekendtgørelsen, BEK nr. 18 af 09/01/2020, Kap. 10, 

§46. 

 
Kollegieværelse 

Ledige kollegieværelser vil kunne lejes på Diakonissestiftelsen. 
Henvendelse: 

Diakonissestiftelsen: Udlejningschef Heidi Levin Sørensen på mail: 
udlejning@diakonissen.dk 

Tlf.: +45 3838 4270 

 
Kopiering og print  

Printerne/kopimaskinerne i kopirummet bygning 3, etage 2, er sat op til 
studerende. 

I vejledningerne på IntraPol er der bl.a. vejledning til, hvordan man som 

studerende sætter penge ind på printkontoen. 
 

Copydan 

mailto:udlejning@diakonissen.dk
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I forbindelse med kopiering af undervisningsmateriale, betaler vi som ud-

dannelsesinstitution et vederlag til Copydan for at benytte ophavsretligt be-

skyttet materiale. Derfor vil alle studerende årligt blive opkrævet et beløb 
svarende til gennemsnitsudgiften pr. studerende. 

Se evt. www.copydan.dk 
Såfremt den studerende afbryder uddannelsen, refunderes det indbetalte 

ikke. Se i øvrigt uddybende forklaring på IntraPol > Biblioteket > Copydan 
(studerende) 

 

Købehavns Professionshøjskole 
 

UC Diakonissestiftelsen udbyder 3K-uddannelsen på vegne af Københavns 
Professionshøjskole (KP), region Hovedstaden www.kp.dk 

 

Lokalefaciliteter 
Undervisningslokaler 

Der er undervisningslokaler fordelt på 2 etage, i bygning 3. Såfremt disse 
lokaler er ledige, kan de fleste af dem anvendes som grupperum. 

 
Grupperum 

UC Diakonissestiftelsen råder over en række grupperum, som kan reserve-

res på IntraPol >Værktøjer>Administration>Lokalebooking (WebUntis). 
Grupperum kan af studerende kun reserveres samme dag, som lokalet skal 

benyttes. 
 

    Læse/stillerum 

    1.2112 
 

Køkken 
De studerende har et fælles køkken (bygning 3, etage 2, lokale 18), hvor 

de kan opbevare mad og spise sammen. Alle har ansvar for at rydde op 

efter dem selv. Studerende på 2. og 3. semester har ansvaret sammen 
med 1. semester på Sygeplejerskeuddannelsen for bl.a. at tømme opvaske-

maskine.  
 

Køleskabene skal tømmes hver fredag 
 

Baderum 

Der er enkelte brusekabiner - ved toilettet i bygning 2 samt toilettet på 
grupperumsgangen i bygning 1. Det er den enkelte studerendes ansvar at 

sørge for, at baderummet efterlades i pæn stand. 
 

 

Mailkonto 
Alle studerende får automatisk en e-mailkonto via IntraPol. E-mailadressen 

er: studienummer@ucdiakonissen.dk 
Uddannelsesstedet forventer, at e-mail-kontoen tjekkes dagligt.  

 
Medieoptagelser i undervisningen 

 

Medieoptagelser er ikke tilladt, da det kan indebære uhensigtsmæssig ind-
virkning på undervisningen. En studerende, der pga. sit handicap har brug 

for at optage undervisningen, har ret til dette, såfremt optagelserne kun vil 
blive brugt privat. Optagelser af undervisning med denne begrundelse afta-

les med underviser. 

 
Merit     

http://www.kp.dk/
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I henhold til Studiefremrift-reformen er den studerende forpligtet til at søge 

den merit, den enkelte er berettiget til.  

Henvendelse skal ske til Studievejledningen. 
 

Morgensamling 
I Emmauskirken er der morgensamling hver tirsdag klokken 10.00 – 10.15 

for elever, studerende og ansatte ved UCD.  
 

Nøgleordning 

Mod depositum på kr. 300,- udleveres der elektronisk nøgle til  
Indgangsdøren. 

Mod depositum på kr. 200,- udleveres der nøgle til nogle af de indvendige 
døre. Denne nøgle giver adgang til undervisningsgangen på etage 1, nogle 

af undervisningslokalerne samt fotokopieringsrummet. 

 
Orlov 

Den studerende kan først søge orlov efter første års studier. 
    Der kan ansøges om orlov 1 gang under uddannelsen af et halvt års  

varighed – undtagelsesvis 1 år. Orlov søges i god tid før semesterets  
begyndelse til Studievejlederen.  

 

Alle prøver skal være bestået for at kunne afholde orlov. 
 

Orlov er uden SU. 
 

Parkeringsforhold 

Der er 2-timers parkeringszone i tidsrummet 06:00-18:00 på hverdage og 
06:00-15:00 på lørdage.  

For at oprette licenser indtastes følgende hjemmeside i en browser, 
www.mitcp.dk hvorefter der vælges ”Tilladelser og gæstekort” i højre side. 

Vælg derefter ”anmod om adgang” og login med dine brugeroplysninger. 

Såfremt du ikke allerede er bruger skal du vælge opret og indtaste dine  
oplysninger samt acceptere betingelserne. 

 
Når du er logget ind vil du blive bedt om at indtaste en kode for at kunne 

få adgang til at oprette en parkeringslicens til dit køretøj. Koden er  
følgende for studerende: JFr@gHk5%D 
 

Er der spørgsmål så kontakt Parkering@diakonissen.dk 
 

Når koden er indtastet korrekt, har du mulighed for at oprette en licens til 
køretøjet, ved at klikke på knappen ”Tilføj køretøj” og følge vejledningen på 

skærmen. 

 
Dagsbilletter kan købes i receptionen for kr. 60,-. 

 
Praktik 

Semesterbeskrivelser, dokumentationspapirer og anden information vedrø-
rende praktik på uddannelsen findes på IntraPol. 

 

Rygning 
Fra d. 1. august 2013 er der indført totalt rygeforbud på  

Diakonissestiftelsens lokaliteter både indendørs og udendørs. Dvs. at der 
hverken må ryges i uddannelsens lokaler, på altaner, på parkeringspladsen 

eller på græsarealerne. Der findes dog udendørs 2 markerede ”Rygespots” 

fordelt på Diakonissestiftelsens område. 
 

Skema- og undervisningsfri 

http://www.mitcp.dk/
mailto:Parkering@diakonissen.dk


 

 
 

 

 

Side 13 af 14 

 

Der er ferie i juli måned og studiefri de første 3 uger af august, dog kan 

der forekomme omprøver i uge 34. 

Der er undervisningsfri: søn- og helligdage, 1. maj, Grundlovsdag, i julen 
fra d. 24. december til og med d. 1. januar. 

 
 

Specialpædagogisk støtte (SPS) 
 

Henvendelse til Studievejlederen, bygning 2, etage 2, lokale 21 

 
 

Studiekort / navneskilt 
Købes ved uddannelsens begyndelse og er gyldigt i hele  

uddannelsesperioden. 

Studiekortet fungerer samtidig som navneskilt med foto. 
Studiekortet udleveres af Hovedreceptionen, når billede er uploaded på 

mit.kp.dk>login. 
Prisen for studiekort / navneskilt er kr. 50,-. 

Prisen for erstatningskort ved ændring af studieforløb eller ved bortkomst 
er kr. 50,-. 

Med i prisen følger en holder, som anvendes, når kortet bruges som navne-

skilt. 
Normalt gives der rabat ved bogkøb til studerende. 

 
Studievejledning 

Studievejledning retter sig mod studiet og forhold relateret hertil, f.eks. 

sygdom, merit, orlov, barsel, overflytning, studieafbrud og specialpædago-
gisk støtte (SPS) 

 
Studievejleder Anni Bendtsen træffes på: 

Mobil: +45 6011 1772 

 
Træffes tirsdag kl. 9.00-12.00 + torsdag kl. 12.30-15.30 

Samtaler og møder efter aftale 
 

anbe@ucdiakonissen.dk 
Kontor: Bygning 2, etage 2, lokale 21 

 

Sygdom 
Ved længerevarende sygdom rettes henvendelse til studievejlederen. 

Sygdom i forbindelse med prøver i såvel den teoretiske som praktiske ud-
dannelse dokumenteres med en sygemelding udfærdiget af egen læge. Sy-

gemeldingen betales af den studerende. Ved sygdom i forbindelse med ek-

samen, kontaktes studievejlederen straks og inden prøvens begyndelse. 
Dokumentationen bevirker, at det pågældende prøveforsøg bibeholdes og 

studievejlederen fremsender dato for nyt forsøg. 
 

Syge- og raskmelding i forbindelse med den praktiske undervisning skal 
meddeles praktikstedet. 

 

Taskeskabe 
På undervisningsgangen forefindes mulighed for brug af aflåselige taske-

skabe. Nøgle til et skab fås ved henvendelse via receptionen mod at betale 
et depositum på kr. 100,-. Taskeskabe kan kun benyttes under teoriforløb 

på Uddannelsesinstitutionen.  

 
 

UC Diakonissestiftelsen 
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UC Diakonissestiftelsen er Diakonissestiftelsens uddannelsescenter, der 

samler Diakonissestiftelsens uddannelser og kurser. 

UC Diakonissestiftelsen består ud over 3K-uddannelsen af Sygeplejerskeud-
dannelsen og Social- og sundhedsuddannelserne. Se yderligere  

www.ucdiakonissen.dk 
 

Uddannelsesnål 
Studerende på UC Diakonissestiftelsens 3K-uddannelse modtager en ”Due-

nål” ved bestået bachelorprojekt. 

Mister en studerende sin ”Duenål”, kan man ved henvendelse via receptio-
nen anskaffe en ny for den aktuelle indkøbspris som p.t. udgør kr. 300,-. 

 
Økonomi under studiet 

    SU og SU-lån 

Som studerende er man berettiget til at søge SU-stipendium og SU-lån i 
alle studiets 46 måneder. 

SU og SU-lån søges digitalt i ”minSU” på www.su.dk og kan tidligst søges 
en måned før man er SU-berettiget. 

 
Nem ID, som er en forudsætning for at søge SU bestilles på www.su.dk  

 

E-Boks 
    Adgang til e-Boks skaffes via NemID 

    SU sender alle breve om SU og støttemeddelelser til e-Boks. 
  

    NemKonto 

    For at kunne modtage SU skal bankkontoen være en NemKonto. 
  

    Ungdomskort 
Med ungdomskort kan der opnås rabat på transport under uddannelsen. 

Læs mere på www.ungdomskort.dk 

 
På www.su.dk kan man læse alt om SU og finde svar på det meste. 

 
Ved yderligere spørgsmål kontaktes: 

 
SU-ansvarlig Helle Nina Henriksen 

Tlf.: +45 3838 4440 

hhen@ucdiakonissen.dk 
Kontor: Bygning 1, etage 1, lokale 06 

 
Yderligere information 

Kan søges på IntraPol og på hjemmesiden: http://3k.diakonissen.dk/ 

 

http://www.su.dk/
http://www.ungdomskort.dk/
http://www.su.dk/

