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Procedure for bachelorstudiestart 

Procedureansvarlig sektion  
Sektion for Vejledning og Internalisering (VI) 

Formål  
Studiestarten på SUND har til formål at gøre nye studerende studieparate til deres uddannelse. 

Studiestartens indhold sigter på at mindske frafald og sikre at alle studerende opnår en solid 

faglig og social integration.  

Læringsmål i studiestarten er derfor: 

 Etablering af tryghed og fællesskab; at få et socialt netværk 

 Introduktion til uddannelsen og dens indhold, rammer, krav og fremtidsmuligheder 

 Praktisk overblik over de relevante tekniske/administrative ressourcer 

 At blive studerende; at facilitere studieunderstøttende aktiviteter og arbejde med 

studieplanlægning i overgangen fra elev til studerende 

Resume af proceduren  
Proceduren bygger på en årlig evaluering af studiestartsprogrammernes indhold og kvalitet, 

uddannelse og opkvalificering af tutorer- og rusvejlederes kompetencer samt opfølgende møder 

med de relevante studiestartsaktører. 

Indsatserne skal sikre at studiestartsprogrammerne opnår den ønskede kvalitet og det ønskede 

indhold som beskrevet i SUND’s formål og læringsmål for studiestarten. 

Dekanener overordnet ansvarlig for uddannelsens studiestart.  

Indsatserne koordineres og administreres af VI i samarbejde med rusvejledere, tutorer, 

studieledere og samarbejdspartnere i SSS. 

Orientering af interessenter  
VI orienterer studieledere, studienævnssekretærer, studieadministration rusvejledere og tutorer.  

Opdatering af www.sund.ku.dk og/eller KUnet  
VI har ansvaret for at opdatere sund.ku.dk/studiestart, samt slå rusvejleder- og tutorstillinger op 

KU’s jobbank og KUnet.  

 

Hvor ofte (kadence)? 

Proceduren gennemføres årligt, både sommer og vinter. 
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Hvordan?  
Fokus på, at studiestartsprogrammerne indgår som et af tiltagene for at forbedre det faglige og 

sociale studiemiljø på SUND. Arbejdet med studiestarten spiller derfor tæt sammen med 

strategien for studiemiljø og henter fokuspunkter fra studiemiljøundersøgelsen. Indsatserne i 

studiestartsprogrammerne skal derfor koordineres med disse handleplaner. 

Proceduren for studiestarten gennemføres i fire faser:  

 Tutorerne og rusvejlederne på hver af SUNDs bacheloruddannelser ansættes og uddannes 

af VI og i samarbejde med sidste års rusvejleder og tutorer.  

 Tutorerne og rusvejlederne planlægger studiestartsforløbet, hvor VI sikre, at 

programmerne indeholder de nødvendige aktiviteter og overholder rammerne i 

overensstemmelse med formålet for studiestarten og de udledte læringsmål, samt hjælper 

med budgethåndtering. Studiestartsprogrammerne afholdes af rusvejlederne og tutorerne 

med supervision af og oplæg fra VI.  

 VI holder oplæg til alle SUNDs nye BA-studerende om studievejledningen, 

studieordning, KUnet og rammer for uddannelsen.  

 Studiestartsprogrammerne evalueres af VI. Efterfølgende vurderes evalueringerne og 

resultaterne inkorporeres i det følgende års studiestartsprogrammer, for at sikre en 

kontinuerlig forbedring og opkvalificering af studiestartens indhold. 

 

Hvem? 

Sektion for Vejledning og Internationalisering 

 Sikrer indholdet og budgethåndteringen i studiesprogrammerne. 

 Sikrer uddannelse af rusvejledere og tutorer 

 Sikrer dialog mellem SUNDs ledelse, studieleder, studienævn samt rusvejleder og 

tutorerne. 

 Rusvejlederne og tutorerne afholder studiestartsaktiviteterne 

Studieleder 

 Studielederen sikrer at studiestartsprogrammerne har det ønskede indhold i forhold til 

strategien for uddannelsen og dens målsætning. 

 

Datamateriale 
Relevant materiale vil være at finde på fællesdrev for Afdeling for uddannelse og studerende, 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (AUS) 
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Årshjul 

Dato Aktivitet Ansvar 

Januar/Februar 

Orienteringsmøder om rusvejlederstillingerne 

for alle interesserede 

Sidste års 

rusvejledere 

Februar/Marts 

Ansættelse af alle tutorer/rusvejledere VI og rusvejlederne 

April-August 

Rusvejledere og tutorer planlægger kommende 

studieårs studiestart 

VI holder opfølgende møder med 

studiestartsaktørerne 

Rusvejledere/tutorer, 

VI 

August 

Uddannelsesdage for rusvejledere og tutorer VI 

August/September 

Rusvejlederne og tutorer afholder studiestart Rusvejledere/tutorer 

September/Oktober 

VI holder studiestartsoplæg for alle nye BA-

studerende 

VI 

September/Oktober 

VI arrangerer studieteknikoplæg for alle nye 

BA-studerende 

VI 

September-Juni 

Tutorerne holder tutormøder med de nye 

studerende 

Tutorer 

Oktober/November 

Rusvejledernes studiestartsaktiviteter 

evalueringers 

VI 

Marts 

VI arrangerer studieteknikoplæg for alle nye 

BA-studerende 

VI 

Maj/Juni 

Tutorernes studiestartsaktiviteter evalueres VI 
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