STUDERE PÅ UCN?
Opfylder du IKKE adgangskravene til dit
drømmestudie ved UCN?
-Fortvivl ikke – vi hjælper dig gerne på vej,
så du kan blive klar til at søge om optagelse!
I Åbent Læringscenter på Aalborg Handelsskole kan du
tage de fag, du mangler for at komme ind på dit studie
ved UCN. Fagene kan tages enten som tilstedeværende i
Åbent Læringscenter eller som online fjernundervisning.

STEP 3

STEP 2

STEP 1

Find, i samarbejde med en
UCN studievejleder ud af,
hvilke fag du mangler for
at opfylde de fagspeciﬁkke
krav. Se på UCNs hjemmeside, hvilke fagspeciﬁkke
krav der gælder for dit
drømmestudie.

Ring til en studievejleder
ved Aalborg Handelsskole
Åbent læringscenter på
tlf. 27105986/27105974 og
aftal et møde. På mødet
afklares, hvordan et uddannelsesforløb vil se ud
for dig. Endvidere afklares
det, om du har mulighed
for at få dækket din egenbetaling samt modtage SU
under forløbet. Studievejledningen kan kontaktes:
mandag - torsdag 8.00 14.00, fredag 8.00 - 12.00.

Godt at vide
I Åbent Læringscenter arbejder du selvstændigt med selvinstruerende eller delvist selvinstruerende materiale. Du får udleveret dette materiale, som du går ud fra,
samtidig med at du arbejder ved en PC,
du får stillet til rådighed. Der er altid
lærere til stede i Åbent Læringscenter,
som du kan henvende dig til, og som vil
hjælpe dig, når du har brug for det. Alle
deltagere arbejder individuelt. Du kan
derfor arbejde i dit eget tempo, disponere
din tid og således lære på den måde, som
er bedst for dig.
Hvor?
Undervisningen afvikles på Langagervej
16, 9220 Aalborg Ø. Du har også mulighed
for at tage fagene online via fjernstudie.

Tlf. 72691330/72691333

Ønsker du at påbegynde et
forløb ved Åbent Læringscenter udarbejder studievejlederen der, en individuel uddannelsesplan
i sambejde med dig.
Studievejlederen kender
til ansøgningsfristerne og
tidspunkterne for studiestart ved UCN, så planen
vil tage højde herfor.

STEP 5

STEP 4

Påbegynd dit uddannelsesforløb, følg din uddannelsesplan, og afslut med
eksamen.

Økonomi
I nogle tilfælde kan du få dækket udgiften
samt modtage SU. Studievejledningen på
Langagervej 16 kan vejlede dig. Pris pr
fag inkl. materiale: Ved tilstedeværelse:
kr. 995. Ved fjernstudie: kr. 1995 pr. fag
Specielt for fag på B-niveau
Nogle fag på B-niveau med skriftlig eksamen har (i modsætning til C-niveau og
kursusaktivitet) centralt udarbejdede eksamener. Det betyder, at eksamen afvikles landsdækkende, og således ikke kan
tilpasses efter dine individuelle behov.
Der er løbende optag på faget, men ideelt
set anbefales det at starte i februar, hvis
du ønsker at søge ind med studiestart til
september. Tal nærmere med studievejlederen ved Åbent læringscenter.

Tlf. 27105986/27105974

Søg ind på dit drømmestudie ved UCN.
Tjek ansøgningsfristen på
www.ucn.dk Ansøgning
i www.optagelse.dk også
selv om du først senere
afslutter dine fag på Åbent
Læringscenter på Aalborg
Handelsskole

Hvad hvis jeg ikke består?
Du opfylder først adgangsbetingelserne
når du består eksamen.
Vigtigt
En bestået eksamen er ikke ensbetydende med, at du automatisk får tildelt en
studieplads. Du skal ansøge om optagelse på lige fod med andre ansøgere.

Fagudbud - se bagsiden

Fagudbud i
Aalborg Handelsskole Åbent læringscenter
Engelsk

Erhvervsøkonomi

E, D, C, B og
A-niveau

E, D, C-niveau B-niveau

FVU kursus
GRATIS
Med forberedende voksenundervisning (FVU) kan du
forbedre dine færdigheder
inden for både læsning, stavning og få værktøjer, som kan
gøre dit studium lettere.

Virksomheds- Matematik
økonomi
E, D, C, B og
A-niveau

Økonomikursus Udvidet
Excel

Grundlæggende
Excel

kursus

kursus

kursus

