
Valg af fag 22s og 22se

26. oktober 2022



Valg af fag nr. 2 og 3
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1. 
semester

2. 
semester

3. 
semester

4. 
semester

5. 
semester

6. 
semester

7. 
semester

8. 
semester

SOMMER 2022 e22 f23 e23 f24 e24 f25 e25 f26
Obligatorisk undervisningsfag (dansk, 

matematik, engelsk) 10 10 10 10 10

2. Undervisningsfag 10 10 15

3. Undervisningsfag 10 10 15



Udbudsplan
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Læreruddannelsen udbydes på 2 formater og på 2 campus:

• Vordingborg – dagstudie
• Roskilde – Dagstudie
• Roskilde – Elær

Det fremgår af udbudsplanen, hvilke fag som udbydes på dag/elær og i Vordingborg / Roskilde. 
Udbudsplanen finder I på Studienet.

Hvis et fag ikke udbydes på dit campus eller dit valgte format, kan du efter aftale med studievejleder eller 
uddannelseskoordinator læse faget på det andet campus eller format. 



Udbudsplan
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Klik på udbudsplan for fag 

I skal så kigge på F23 (fag 2) og F25 (fag 3) for at se hvilke fag der 
udbydes på Jeres Format/campus



Udbudsplan
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Vores erfaring er, at nogle fag har stor søgning og derfor kan oprettes hvert år.
Andre fag har en lille søgning og kan derfor ikke oprettes hvert år. 

Derfor arbejder vi med det, vi kalder samlæsning, således at studerende fra flere årgange læser fag 
på samme hold.

Det betyder, at når I starter på fag til F23, så læser I sammen med studerende, som er startet i 2021.
Og i F25 skal I læse sammen med studerende, som er startet sommeren ‘24.



Valgprocedure
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Brug link i den mail, I har fået tilsendt fra Studieservice.

Husk som mailadresse at skrive jeres PHA-mail

I skal klikke af, hvilket stort fag I er påbegyndt her i efteråret. 
Dernæst skal I klikke jeres 1. prioritet, 2. prioritet samt 3. prioritet af for de 
øvrige 2 undervisningsfag, I skal have på uddannelsen.

I får så besked efter uge 46, hvilket fag I skal læse.

I får også besked, hvis jeres valgte fag ikke oprettes, eller jeres valgte 
fagkombination ikke kan opfyldes.


