STUDERE PÅ UCN?
Opfylder du adgangskravene, men er
blevet anbefalet at opgradere din
fagspecifikke viden inden studiestart?
- Vi hjælper dig gerne på vej til at få et succesfuldt studieforløb

I Åbent Læringscenter på Aalborg Handelsskole kan du
tage de fag, du er blevet anbefalet fra 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 eller kurser du
kan have gavn af at følge
inden studiestart.

Ring til en studievejleder
ved Aalborg Handelsskole
Åbent læringscenter på
telefon nummer 27105986/
27105974 og aftal et møde.
På mødet afklares, hvordan
et forløb vil se ud for dig.
Studievejledningen kan
kontaktes:
man- tors 8.00 - 14.00,
fredag 8.00 - 12.00.

Åbent Læringscenter
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.
Hvem anbefaler UCN typisk at opkvalificere sig, og hvorfor er det en god idé?
På UCN ønsker vi at give dig de bedste
forudsætninger for et succesfuldt studieforløb. Det betyder, at vi ikke alene forholder os til dit adgangsgrundlag, men også
til dine forudsætninger for, at kunne følge
med, og gennemføre studiet med et godt

Tlf. 72691330/72691333

Ønsker du at starte,udarbejder studievejlederen en
individuel uddannelsesplan
i samarbejde med dig.
Studievejlederen kender til
tidspunkterne for studiestart ved UCN, så planen
vil tage bedst mulig højde
herfor.

STEP 5

STEP 4

Påbegynd dit uddannelsesforløb ved Åbent læringscenter. Forløbene er typisk
mellem 2 og 20 uger alt
afhængig af, hvad du er
blevet anbefalet. Afsluttes
med test eller eksamen.

resultat. Dermed er der ikke tale om et
krav, men en anbefaling ud fra dine forudsætninger, og det er derfor helt op til
dig, hvorvidt du ønsker at følge vores anvisninger. Et typisk eksempel på opkvaliﬁcering er eksempelvis, hvis du har valgt
en økonomitung uddannelse, men har
matematik B som forudsætning frem for
erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B. Et andet eksempel kan være
en uddannelse med stor international aktivitet, hvor det vil være en fordel at føle
sig tryggere på engelsk.
Eksamen:
Du kan gennemføre faget som gymnasial
suppleringsfag (gsk-eud). Det betyder at
faget afsluttes med en eksamen. Er du
tilmeldt under den ordning, der hedder
Åben Uddannelse skal alle fagene afsluttes med eksamen. Bemærk: Da der er
tale om en anbefaling fra UCN til dig, er
det ikke en nødvendighed at bestå for at

Tlf. 27105986/27105974

Tillykke!
Du har nu kvaliﬁceret dine
forudsætninger for at kunne
gennemføre dit drømmestudie med et godt resultat.
Husk at søge uddannelse på
UCN via www.optagelse.dk
Du skal søge i kvote 2, dvs.
senest 15. marts, for at få
dine nye kvaliﬁkationer med
i vurderingen.

kunne søge om optagelse, da du allerede
opfylder adgangskravene.
Hvor?
Undervisningen afvikles på Langagervej
16 i Aalborg, men du har også mulighed
for at tage fagene på fjernstudie.
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
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

