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Dette notat skitserer SCIENCE model for organisering af og
samarbejdsmodel for introduktionen for nye kandidatstuderende på
SCIENCE, internationale og danske. Med modellen vil formål, indhold og
ansvarsfordelingen mellem institutterne og Uddannelse (Sektion
International og Kandidatoptag samt Sektion Studie- og Karrierevejledning)
blive tydeliggjort.

Tre målgrupper
A. Internationale studerende
B. Eksterne danske
C. Egne bachelorer

Overordnet formål med kandidatintroduktion på SCIENCE


Studieparate studerende



Rekruttering af internationale studerende



Fastholdelse (en god modtagelse og fokus på integration fra starten
=> øget fastholdelse)



Mindre pres på Studenterservice i de første uger efter studiestart

Tre spor
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Spor 1: At studere i Danmark
Målgruppe: Internationale studerende

Formål:
 At de studerende hurtigere falder til i København
 At de får en forståelse for academia i Danmark
 At de bliver forberedt på dansk kultur og det interkulturelle
møde
 At de får styr på diverse praktiske forhold ifm det at flytte til
Danmark, herunder registrering hos myndighederne (så de er
klar til at koncentrere sig om deres studier fra den 1.
september).
Ansvar: Sektion International og Kandidatoptag

SLA:
Spor 1 består af:
A) Oplæg og workshops om flg. temaer:


Danmark, dansk kultur og dansk studiekultur



Livet som studerende i Danmark og København



Praktiske forhold omkring registration certificate/study
permits, CPR number, Danish Language Courses

B) Særlig hjælp i Studenterservice, hvor de studerende kan:


Aflevere dokumentation for bestået bachelorgrad,
sprogtest m.v.



Få svar på spørgsmål vedr. registrering hos
myndighederne

C) Sociale aktiviteter (i samarbejde med SCIENCE’s International
Student Mentor Program, ISMP)

Spor 2: At studere på KU og på SCIENCE
Målgruppe: Internationale studerende og eksterne danske

SIDE 2 AF 4

Formål: At de studerende ved studiestart er fortrolige med
SCIENCE’ kommunikationskanaler, uddannelsernes struktur og
opbygning samt vigtige regler og rammer.

Ansvar: Sektion Studie- og Karrierevejledning

SLA:
Spor 2 består af en række indsatser der supplerer hinanden.
 de studerende modtager relevant og vedkommende information
på deres studiestartssider
 studiestartssiderne suppleres med online arrangementer i perioden
fra optagelsesbrev til undervisningsstart
 I studieintroduktionsugen (uge 35) holder Studie- og
karrierevejledningen oplæg om:
 Regler og rammer på SCIENCE
 Kommunikationskanaler
 Studieplanlægning
 Muligheder for at få hjælp og vejledning

Spor 3: At studere på X kandidatuddannelse
Målgruppe: Internationale studerende, eksterne danske, egne
danske

Formål: Introduktion til det faglige miljø og de sociale muligheder
på den pågældende uddannelse og på instituttet.

Omfang: Institutterne tilbyder et program af minimum ½ dags og
maximum 1½ dags varighed. Programmet kan ligge torsdag
formiddag, torsdag eftermiddag samt fredag formiddag i uge 35.
Fredag eftermiddag er afsat til immatrikulationsfest på Frue Plads.

Ansvar: Institutterne. Hvert institut skal udpege en
studiestartskoordinator, som koordinerer med den/de relevant(e)
studieleder(e).
Klare formål og læringsmål defineres for alle aktiviteter, og
SCIENCE Uddannelse informeres om tid, sted og indhold i
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programmet. De enkelte uddannelsers programmer bliver lagt ud på
de uddannelsesspecifikke studiestartsider.

SLA:
SLA for spor 3 udarbejdes af studiestartskoordinatoren på instituttet.
Temaer for institutternes programmer er:
 Introduktion til forskningsmiljøer og specialeemner
 Introduktion til specialiseringsmuligheder
 Karriereveje
 Interkulturelt miljø
 Sociale aktiviteter
 Sociale og faglige foreninger
 Evt. rundvisninger på de dele af campus der er relevante for
de studerende på uddannelsen

Samarbejdsmodel - organisering og koordinering
Et studiestartsforum faciliteres af SCIENCE Uddannelse med fokus
på sparring og videndeling. Institutternes studiestartskoordinatorer
deltager i dette forum. Der afholdes 3 møder mellem 1. februar og 1.
oktober.

SCIENCE Uddannelse er ansvarlige for en samlet evaluering af
kandidatstudiestarten.

Invitation og tilmelding til de tre spor i programmet
De studerende gøres opmærksom på og inviteres til alle dele af
studieintroduktionen via deres studiestartsside, som de bliver henvist til i
deres optagelsesmail.
De studerende vil have mulighed for at tilmelde sig de studieintroduktionsspor der har relevans for dem.
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