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Procedure for kandidatstudiestart 

Procedureansvarlig sektion  
Sektion for Vejledning og Internationalisering (VI) 

Formål  
Kandidatstudiestarten på SUND har til formål at give de nyoptagne kandidatstuderende en god 

studiestart, der understøtter den sociale integration, sikrer studiefremdriften og mindsker frafald. 

Resume af proceduren  
Proceduren for SUND’s kandidatstudiestart er primært fokuseret på kandidatstuderende optaget 

på baggrund af en bachelorgrad fra en anden uddannelse eller universitet. Proceduren indeholder 

følgende fire fokusområder: 

 Etablering af socialt netværk 

 Introduktion til uddannelsen og dens indhold, rammer, krav 

 Praktisk overblik over de relevante tekniske/administrative ressourcer 

 At facilitere karriereunderstøttende aktiviteter og arbejde med studieplanlægning i 

overgangen til arbejdslivet 

Studieledere er overordnet ansvarlige for uddannelses studiestart. Indsatserne koordineres og 

administreres af VI i samarbejde med studieadministration og studienævnssekretærer. 

Orientering af interessenter  
VI orienterer studieledere, studienævnssekretærer, studieadministration. 

 

Opdatering af www.sund.ku.dk og/eller KUnet  
VI har ansvaret for at opdatere sund.ku.dk/studiestart 

 

Hvor ofte (kadence)? 

Proceduren gennemføres årligt, både sommer og vinter 

Hvordan?  
Der afholdes et velkomstarrangement for nyoptagne kandidatstuderende på alle SUND’s danske 

kandidatuddannelser.  

Velkomstarrangementets fokus er på: 

 Etablering af socialt netværk 

 Introduktion til uddannelsen og dens indhold, rammer, krav 

 Praktisk overblik over de relevante tekniske/administrative ressourcer 

Arrangementet henvender sig primært til kandidatstuderende, der kommer med en bachelorgrad 

fra en anden uddannelse eller universitet. 

Kandidatstudiestartens fokusområde på karriereunderstøttende aktiviteter faciliteres løbende over 

det første semester på uddannelsen via lokale arrangementer/oplæg/workshops. 

Studiestartsprogrammet 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. 
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Hvem?  

Sektion for Vejledning og Internationalisering 

 Sikrer indholdet i studiestartsprogrammerne. 

 Sikrer dialog mellem SUND’s ledelse, studieleder og studienævn. 

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) 
 

 

 

 

Årshjul 

Dato 

Aktivitet Ansvar 

Februa 

Afholdelse af velkomstarrangement på uddannelser 

med vinteroptag 

VI 

Marts/april 

Karriere/kompetenceoplæg VI 

September 

Afholdelse af velkomstarrangement VI 

Oktober/november 

Karriere/kompetenceoplæg VI 

December/januar 

Evaluering af kandidatstudiestarten VI 

 

 

 

 

 


