STUDENTERSERVICER

Rapport fra EVA

Udvalgte studenterservicer på universitets- og fakultetsniveau,
der adresserer den svære overgang fra gymnasium til universitet







AU
Studiemetroen (web)
Særligt vejledningstilbud for grønlandske studerende
Onlineguide om studieteknik for nye studerende (School of Business and
Social Sciences, Aarhus BSS)
Oplæg om studiegrupper (Science and Technology)
Studieprocessamtaler med nanostuderende (Science and Technology)
Mentorordning (Aarhus BSS)
Studieteknikdag (Aarhus BSS)
Studiekompetenceworkshops (HEALTH)





CBS
Guide til studieteknik (web)
Studieliv.cbs.dk (web)
CBS-mentorordning for alle nye bachelorstuderende













DTU
Ny på DTU (web) – med information om studiestart og praktiske forhold,
studieplanlægningsværktøjer mv.
Kurser i studieintroduktion, studieteknik, planlægningsstrategi
Vektor-ordning med mentorer til alle nye bachelorstuderende
Fagaftenoplæg
Kurser i anvendt matematik for studerende med behov forud for
studiestart
Tutorordning, hvor alle bachelorstuderende knyttes til en VIP
Studieskiftscenteret – hjælp til studerende, der er landet på den forkerte
uddannelse, med at komme hurtigt og smidigt videre i
uddannelsessystemet
















KU
Besøg i introugen, hvor Studie- & Karrierevejledningen fortæller om
uddannelsen, regler og muligheder (JUR, SCIENCE, SUND)
Introduktionskurser til alle bachelor- og kandidatstuderende om KU’s
digitale services
Studie og karrierevejledning kan hjælpe studerende til at håndtere
overgangssituationer som studiestart særlige valgtærskler og overgang
fra uddannelse til karriere
Tilrettelæggelse og gennemførelse af studiestartsprogrammer – herunder
uddannelse af tutorer og studiestartskoordinatorer
Målrettet velkomst- og studiestartsinformationer på nettet
(sund.ku.dk/studiestart)
SPOT – arrangementer f.eks. bliv klar til kursus tilmelding, styrk din
eksamensteknik, planlæg din studiehverdag, styrk din studieteknik,
tidsstyring og gode studievaner – forebyg stress (SCIENCE, JUR, SUND)
Gruppevejledning på 2. semester om håndtering af stress og gode
studievaner ifm. reeksamen (SUND)
Studieteknik for studiestartere (12 film, læsetest, to pjecer) (SAMF)
Workshop for studerende der ikke består eksamen på 1. år (JUR)
Gruppevejledere for 1. års studerende, der støtter de studerende i deres
første oplæg, eksamen og studiegruppearbejdet (JUR, SAMF)
Åbent hus (forventningsafstemning), studerende for en dag,
studiepraktik

RUC







Reality Bites – mentorordning
Studiestartsoplæg
Digitale vejledningsværktøjer, bl.a. kompetenceafklaring i onlineportfolio
(Mahara)
Udvekslingscafé (på SAM og HUM)
Studieplanlægningscafé (på SAM og HUM)
Studieguide (web)

SDU



Studie- og eksamenstekniske arrangementer for studerende
Motivationsarrangementer, fx Studiestarter se her













Onlinevejledningstilbud om valg og regelvejledning
DIVA – et valgvejledningsværktøj
Student2student-vejledning
Studiementor (NAT og HUM)
Social og faglig studiestart (NAT)
Studiegrupper med studiegruppevejledere (NAT)
Onlineguide til studieteknik (web)
Tutortræning (SAMF)
Workshop for cheftutorer (SAMF)
Projekt Mønsterbryder (HUM)
Mentorordning for grønlandske studerende optaget på særlige vilkår
(SUND)

AAU




Studiestartshjemmeside (web) Tutorordning
Introkurser i problem based learning-metoden
Onlineguide til studieteknik (web)

Udvalgte studenterservicer på universitets- og fakultetsniveau, der
adresserer faglige krav
AU








Skriftlig akademisk formidling for studerende med dansk som andetsprog
Individuelle studiestøtteforløb for studerende med dansk som andetsprog
Kurser i informationssøgning
Specialeseminarer
Specialevejledning
Workshops og kurser om akademisk argumentation, akademisk sprog,
problemformulering, analyse, synopsis og mundtlig akademisk
fremstilling (ARTS)
Workshops og lynkurser (ARTS)

CBS
 Specialeseminarer
 Individuel og faguafhængig specialevejledning om proces og metode
 Kurser i akademisk skrivning
DTU
 Arrangement om afsluttende projekter
 Tilbud på og af biblioteket
KU

















Akademisk dansk for studerende med dansk som andetsprog
Online sprog-test, der hjælper til at skrive akademisk (HUM)
Litteratursøgningskursus (BIO)
Specialeseminar(SAMF, JUR, SUND)
Litteratursøgning (SAMF, JUR)
Kurser i Excel (SAMF)
Lektiecafé i græsk og latin (TEO)
Informations-søgningskursus (JUR)
SPOT – styrk din eksamensteknik (SCIENCE, SUND). JUR har også et
lignende tilbud til 1. års studerende (Opgavebazar i samarbejde med VIP
samt workshop for studerende der ikke består eksamen på 1. år)
Specialeværksted/vejledning om planlægning og skriveproces (JUR,
SAMF)
BA-projekt seminar i samarbejde med VIP (JUR, SAMF)
Mentorordning (Kubulus – KU’s Alumneforening)
Valgfagsoplæg (SUND)
Bachelorprojekt oplæg (SUND)
Semesterstartsoplæg (SUND)
SPOT -Specialeworkshops (SCIENCE)



RUC







SPOT - Opstart til bachelorprojekt (SCIENCE)
SPOT - Akademisk skrivning (SCIENCE)
Litteratursøgningskursus
Book en bibliotekar – med særligt fokus på førstesemestersprojekt
Skrivekurser
Kurser i gruppeeksamen
Specialeworkshops
Webvejledning med hensyn til skrivning og kommatering

SDU
 Opgaveskrivningsarrangementer
 Kurser i referencehåndtering, kommatering, mundtlig eksamen m.m.
 Onlinevejledning samt guide til fx specialeskrivning, valg undervejs,
studieteknik samt generelle regler (web)
 Kurser i informationssøgning
 Intro til det fagperspektiverende semester (NAT)Book en bibliotekar
 Kursus i sundhedsvidenskabelig teori og metode (SUND)
 Faglige vejledere (SUND)
 Mulighed for supplerende undervisning i grundfag – matematik (TEK)
 It-platform for anvendt matematik (TEK)
AAU






Brushupkurser i matematik (TEK-NAT og SUND)
Hjælp til specialestuderende
Mentorprogram med hensyn til karriere
Book en informationsvejledning
Vejledning og biblioteksundervisning

Udvalgte studenterservicer på universitets- og fakultetsniveau, der
adresserer valg, navigation og studiefremdrift

AU






Stresstest (web)
Årlig stresskonference
Workshop om stressforebyggelse og eksamensnervøsitet (Science and
Technology)
Forsinkelsessamtaler med førsteårsstuderende, som har
dumpede/udskudte eksaminer (Science and Technology)
Forsinkelsessamtaler (Aarhus BSS, HEALTH)

CBS








Coachingsamtaler til specialestuderende, som er gået i stå
Workshop om studieplanlægning i forbindelse med studieforlængelse
Karrierebegivenheder med virksomheder
Workshops om fx ansøgningsskrivning, CV mv.
Rådgivning og workshops til studerende, der vil starte egen virksomhed
Valgfagsarrangementer – information om valgfag
Workshops om studieplanlægning

DTU



Kandidatdag – præsentation af kandidatuddannelser Temacafé for
forsinkede studerende
Karriereorienterede workshops og arrangementer, fx praktiksøgning, CV
og ansøgning, virksomhedskontakt, samtalen

KU







SPOT – få styr på din kursustilmelding (SCIENCE)
SPOT-arrangement – Håndtér en travl hverdag – undgå stress
(SCIENCE)
SPOT – Din uddannelse – hvad kan du bruge den til? (SCIENCE)
SPOT – Planning your future – Manage your career
Tilbud om gennemførselssamtaler til forsinkede studerende (JUR)
Gruppevejledning hvor mange studerende har dumpet eksamen (SUND)











Workshop for studerende med eksamensangst i samarbejde med
Studenterrådgivningen (HUM, SAMF)
Sparring på karriere planer (SCIENCE, JUR, SAMF)
Karrierearrangementer og paneldebatter om fag på uddannelsen i
samarbejde med arbejdsgivere (JUR, SUND, SAMF)
CV og ansøgningskursus (SAMF, JUR)
Workshops om kompetenceafklaring og karriereveje (JUR, SAMF)
Virksomhedsbesøg (SAMF, JUR)
Mentorprogram (Kubulus – hele KU)
Karrieremesse (Kubulus – hele KU)
Studievejledning uddannes til vejledning i stresshåndtering (SUND &
SCIENCE)

RUC





Forsinkelsessamtaler med studerende, der er kommet 30 ECTS-point
bagud Særlig indsats over for specialestuderende, som er gået i stå
Fagvalgsdag – kvalificerer valg af fag på bacheloruddannelsen Karriereog kompetencecafé – åben vejledning
Kandidatvalgsdag
Projektbørs – skriv projekt i samarbejde med en virksomhed

SDU














Tilbud og servicer
Motivationsarrangementer, fx Få styr på dine tanker, Stress og
præstationsræs, Få styr på
Karrieremesse – kontakt mellem studerende og virksomheder CV-kurser
valget
Reeksamen-lektiecafé (NAT)
Intro til det fagperspektiverende semester (NAT)
Forsinkelsessamtale (SAMF)
Karrieresamtaler om valg af fag med hensyn til karriere
Valgfagsmesse
DIVA – et valgvejledningsværktøj – overblik over mulige
kombinationsmuligheder gennem
uddannelsen
Karrierementorordning
Karrierefokus – kollektivt vejledningstilbud baseret på peer-to-peer








STARS (studiejob til alle i Region Syddanmark)
Matchmaking-arrangementer – kontakt mellem studerende og
virksomheder
LinkedIn-kurser
Karrieredagene – karrieremesse
Onlinekurser med fokus på karrierespørgsmål
Career Management Skills-projekt

AAU











Særlig vejledning til frafaldstruede studerende
Kandidat- og sidefagsdag
Mentorordning med fokus på karriere med alumne fra AAU
Karrieremesse
Uddannelsestjekker.aau.dk – et valg- og vejledningsværktøj, der viser
valg- og kombinationsmuligheder undervejs i den studerendes
uddannelse
Coaching af studerende om valg undervejs i uddannelsen og om
karriereperspektiv
Særlig vejledning til specialestuderende, der er gået i stå
Workshops i ansøgnings- og CV-skrivning
Matchmaking-arrangementer

Udvalgte studenterservicer på universitets- og fakultetsniveau, der
adresserer
studerende med personlige og psykiske udfordringer
AU




KU





Trivsel.au.dk (web)
AU Chat (web)
Ansættelse af psykolog til individuelle samtaler og kollektive
arrangementer (Science and
Technology)
Kursus om præstationsangst (SAMF – samarbejder med
Studenterrådgivningen om målrettede
kurser til forskellige grupper af studerende)
SPOT – Undgå stress (SCIENCE, SUND)

AAU
 Onlineplatform med oversigt over tilbud internt og eksternt for sårbare
studerende
 Center for coaching
 Universitetsklinikken

