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Procedure for studiestart - introduktionskursus 
på engelsksprogede kandidatuddannelser 
 
Procedureansvarlig sektion  
Sektion for Vejledning og internationalisering (VI) 

Formål  
Proceduren kvalitetssikrer fakultets tilrettelæggelse af introduktionskursus (VIRO WEEK) for 
studerende på engelsksprogede kandidatuddannelser. Det overordnede formål er at give de 
studerende en god og problemløs studiestart med rette information til rette tid, sikre 
studiefremdrift og mindske frafald.  

Resume af proceduren  
Et ugelangt introduktionskursus rettet mod såvel internationale som danske studerende på 
SUNDs engelsksprogede kandidatuddannelser. 
Proceduren fastlægger målgrupper, temaer, struktur, undervisningsformer samt bidragydere.  
Kurset har fokus på introduktion til (i) at bo i Danmark og (ii) til det konkrete MSc studium på 
SUND, herunder det internationale studiemiljø og Internationalisation at Home. 
Introduktionskurset er del af SUND´s treleddede introduktionsforløb: 

1. Information før studiestart primært via Studiestartssiderne    
2. Introduktionskursus uge 35 
3. Opfølgende workshops og arrangementer 

Orientering af interessenter  
Studieledere og AC-studievejledere orienteres i marts om planer for årets introduktionsforløb.  

Opdatering af www.sund.ku.dk og/eller KUnet  
VI annoncerer introduktionskurset på www.sund.ku.dk  og  www. healthsciences.ku.dk i april.  

VI informerer om introduktionskurset i optagelsesbrevet til de studerende på engelsksprogede 
kandidatuddannelser. VI udsender ultimo juli detaljeret program samt div. information til alle 
optagne studerende på engelsksprogede kandidatuddannelser. 
 
Hvor ofte (kadence)? 
En gang årligt umiddelbart før studiestart ultimo august  
 
Hvordan?  
Planlægning af introduktionskursus 
Kurset koordineres af Sektion for Vejledning og internationalisering og planlægges og afholdes i 
tæt samarbejde med studieledere, AC-studievejledere og studenterrepræsentanter fra 
kandidatuddannelserne. 
Kurset forløber over 5 dage i uge 35 – efterfulgt af tilbud om en række temaarrangementer i løbet 
af efterårs- og forårssemestret. 

Afholdelse af introduktionskursus 
Dag 1-2 henvender sig til internationale kandidatstuderende og har fokus på introduktion til at bo 
i Danmark, herunder assistance med officielle papirer (folkeregister/CPR, bank, 

http://www.sund.ku.dk/
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opholdstilladelser mv.) samt introduktion til dagliglivet i Danmark (transport, indkøb, fritidsliv, 
netværksdannelse). 
Dag 3-5 samles internationale og danske studerende til en fælles introduktion til deres 
kandidatuddannelser på SUND, det internationale studiemiljø, faciliteter, undervisningsmetoder 
og studieordning: struktur og indhold, rammer og krav.  
Undervisningsformerne varierer mellem oplæg, øvelser, rundvisninger og guidede ture, hands-on 
demonstrationer, uformelle møder med danske og internationale 2.års-studerende på 
engelsksprogede kandidatuddannelser. 
 
Hvem gør hvad?  
 
Sektion for Vejledning og Internationalisering (VI) 

• har ansvar for introduktionskursets tilrettelæggelse og implementering 
• AC-vejledere bidrager til introduktionskursus med oplæg 

 
Studieleder 

• bidrager til introduktionskursus med input til indhold og oplæg 
 
Studenterrepræsentanter 

• bidrager til introduktionskursus med oplæg 
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Årshjul 
Dato Aktivitet Ansvar 

Marts- 

 April 

Planlægning af årets introduktionsforløb - overordnet 

plan. Koordinering med interne og eksterne 

oplægsholdere 

VI 

April Første annoncering af intro-forløbet VI 

Maj Udarbejdelse/opdatering af kursusmateriale VI 

Juni - juli Færdiggørelse og udsendelse af endeligt 

kursusprogram 

VI 

August Afholdelse af kursus VI 

September Evaluering – tilbagemelding til interessenter VI 

Oktober Afholdelse af temadag 1 (fx opfølgning på 

studiestarten/ trouble shooting, Academic Writing, 

studenterjobmuligheder) 

VI 

November Afholdelse af temadag 2 (fx Kulturmødet – 

interkulturelle kompetencer) 

VI 

Februar Afholdelse af temadag 3 (fx International Dinner) VI 

Juni  Afholdelse af temadag 4 (fx Evaluering af første 

studieår, Socialt arrangement) 

VI 
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