
Rammer og retningslinjer for Studiestart på Health 
Retningslinjerne gælder for uddannelser med nye studerende på AU. Det vil sige primært 
bacheloruddannelser, men også kandidatuddannelser hvor hovedparten af de studerende er nye på 
AU – optometri, sygepleje og sundhedsfaglig kandidat. 

Formål 
• At de nye studerende bliver fagligt og social integreret på deres uddannelse. 
• At lette overgangen til universitetet ved, at de nye studerende får den nødvendige 

støtte og bliver introduceret til de nødvendige studiekompetencer, der kræves for at 
gennemføre en universitetsuddannelse ved Health. 

• At modtagelsen af de nye studerende er af samme høje kvalitet på alle uddannelser 
på Health. 

Ansvar og organisering 
Det overordnede ansvar for studiestaren på Health ligger i Health Uddannelsesforum.  

Studievejledningen i HE Studier koordinerer opgaverne i forbindelse med alle elementer af 
studiestarten. Den praktiske udførelse af studiestarten varetages af frivillige tutorer.  

Tutorerne er uvurderlige for studiestartens succes og de nye studerendes primære indgang til 
studielivet på Aarhus Universitet i løbet af studiestarten. Tutorerne bærer et stort ansvar for at 
fremme tolerance over for og inkludere alle studerende i studiestartens aktiviteter. De skal også 
være sig bevidste, at de hele tiden repræsenterer Aarhus Universitet.  
 
På de fleste uddannelser udpeges der to-tre cheftutorer som er ansvarlige for at samle en 
tutorgruppe, planlægge den konkrete studiestart, sikre at de økonomiske rammer og nærværende 
retningslinjer overholdes.  
 
I HE studier er der udpeget en medarbejder til at varetage studiestarten i tæt samarbejde med 
cheftutorerne. Ligesom HE Studier sikrer, at såvel cheftutorer som tutorer uddannes til deres hverv.  
 

Økonomi og brugerbetaling 
Fakultet støtter studiestarten økonomisk. Dertil indkræves brugerbetaling for studiestarten.  

De første introduktionsdage, evt. hyttetur og diverse opfølgende arrangementer de første uger 
betragtes på Health som en samlet ’studiestartspakke’. 

Indhold 
God introduktion til uddannelsens faglige indhold og opbygning. Krav og forventninger 
kommunikeres tydeligt til de nye studerende.  

På AU er der mange systemer, og alle er de vigtige for at holde sig informeret om sin uddannelse. 
Det er derfor vigtigt, at studiestartens aktiviteter støtter de nye studerende med overordnet 
information i at navigere i systemerne. 



De nye studerende skal i høj grad selv strukturere deres studiehverdag og tilegne sig nye 
arbejdsformer. Det er vigtigt at støtte de nye studerende i at kunne handle selvstændigt og sammen 
med andre i forhold til uddannelse, undervisning og studiemiljø. 

De nye studerende skal lære hinanden godt at kende, og det er vigtigt, at der skabes gode og trygge 
rammer med plads til alle. Der skal være sociale aktiviteter, som ryster godt sammen. 

Kommunikation i forbindelse med studiestarten  
God kommunikation er en afgørende faktor for, at studiestarten bliver en god oplevelse. Det er her 
de nye studerende får deres første indtryk af Aarhus Universitet. De nye studerende får 
velkomstbrev fra Health i deres e-boks med henvisning til, at efterfølgende kommunikation foregår 
digitalt via de relevante platforme på AU. 
 
Sociale medier, fx Facebook, bruges ofte af de nye studerende i forbindelse med studiestarten. De 
nye studerende opretter typisk FB-grupper, eller tutorerne kan på forhånd have oprettet en gruppe 
for de nye studerende på uddannelsesområdet. På den måde har tutorerne adgang til en let 
kommunikationsplatform. Tutorerne skal sørge for at linke videre til studieportaler og henvise til 
relevante blackboard-sider. 

 

Regler  
AUs alkoholpolitik 

› I forbindelse med studieintroduktionen er det ikke tilladt for tutorerne eller nye studerende 
at drikke alkohol før eller under de faglige arrangementer og under ingen omstændigheder 
før kl.16  

› Alle nye studerende skal føle sig velkomne til alle aktiviteter, uanset om man drikker alkohol 
eller ej. Tutorerne må ikke opfordre nye studerende til at drikke - hverken direkte eller ved 
afvikling af aktiviteter, der forudsætter indtagelse af alkohol. Tutorgruppen skal sikre sig, at 
der efter kl. 16 under ikke-faglige arrangementer som minimum er 2 tutorer, der ikke 
indtager alkohol. 

› Tutorerne har ansvaret for, at de planlagte aktiviteter ikke virker grænseoverskridende for 
eller stødende på den enkelte studerende.  

› Den generelle alkoholpolitik gælder også på rusture/hytteture. På hytteture skal 
tutorgruppen desuden sikre sig, at der som minimum er 2 tutorer, der ikke indtager alkohol, 
og mindst én skal være kyndig i førstehjælp og en skal besidde et kørekort. Tutorgruppen 
skal sikre sig, at der er adgang til bil under hytteturen.  

› Der er ikke mulighed for dispensation fra reglerne.  

Sponsorater 

Fagforeninger, a-kasser og andre virksomheder har ingen adgang til at deltage i studiestarten på 
Health, herunder på hytteture. Det gælder blandt andet annoncører på tutorernes t-shirts, i 
introduktionsmateriale og sponsorer af forplejning eller lignende. Der skal være en tydelig 



adskillelse af, hvad der er sponsoreret og hvad AU er afsender af. Det betyder bl.a., at der ikke 
længere må være sponsorlogoer på tutor t-shirts. 

Tutorerne må ikke modtage gaver i forbindelse med deres rolle, som arrangører af studiestarten, 
heller ikke selvom intentionen er at dele gaverne med de nye studerende.  

Nedslag i priser, rabatter eller mindre gaver kan modtages, så længe de ikke forudsætter 
modydelser af nogen art (jf. ovenfor) og så længe de gælder for alle studerende på en 
uddannelse. Koordinatoren for studiestarten i HE Studier, skal altid spørges, inden der indgås 
aftaler. Vi skal være obs. på for hvis skyld vi gør det og hvem der har gavn af det. Og sørg for at 
alle har ”lige mulighed” for at komme til fadet. 
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