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HISTORIE

I skabelon til institutternes uddannelsesredegørelse fremgår det under punktet Service Level Agreement – SLA i afsnittet Studievejledning, at
” Instituttet bedes nedenfor definere de servicemål, som studievejledningen
arbejder med.”
Principper for studievejledningen
Studievejledningens arbejde med udgangspunkt i KU’s strategi for Studieog karrierevejledningen:
http://studievejledning.ku.dk/pdf/KU_s_strategi_for_studie_og_karrierevejledning_2016__Godkendt.pdf
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igennem deres studie og i overgangen fra studium til arbejde.
kompetente: at de studerende bliver klædt på til selv at finde relevant
information og hjælp, og at studerende bliver i stand til at træffe reflekterede og kvalificerede valg igennem deres studium.
forebygge frafald og forsinkelse.
hængighed, åbenhed og tillid.
ledningen har indgående kendskab til instituttets uddannelser.
ledningens tilbud og sikre gennemsigtighed og forudsigelighed i tilbuddene.

æring og uddannelse i
vejledning.
Studievejledningens tilbud
Studievejledningen møder de studerende via fem forskellige tilbud:
Opsøgende studievejledning
for studerende igennem deres studietid.
benyttes evt. Facebook, papiropslag og besøg i undervisningen.
Personlig henvendelse

mmeside, Facebook, KUnet og papiropslag.

Telefonisk henvendelse
alle studievejledere
Skriftlig henvendelse

Formidling på websider
uddannelser er opdateret.
Tilbud i ferieperioder
ommerferien (juli måned) holder studievejledningen lukket. Der er
lukket i forhold til helligdage, efterårsferie, juleferie og påskeferie.
Ændringer i træffetider annonceres på KUnet, Facebook og opslag.
Instituttets funktionsmail benyttes og studerende kan henvende sig til
administrationen i disse perioder.
Samarbejde og kommunikation til underviserne:
Træffetider og semesterplan annonceres i starten af hvert semester, for at
underviserne understøtter ved at guide de studerende korrekt og efter behov
til studievejledningens tilbud
involveret – f.eks. arrangerer ”studerende for en dag.
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Kvalitetssikring og udvikling:
AC-vejleder er daglig leder og ansvarlig for overordnet at arbejde med
kvalitetssikring, udvikling, strategisk arbejde, drift og ledelses-information
vedr. studievejledningen på institutniveau
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