
               

Velkommen til 
Bacheloruddannelsen  

Erhvervsøkonomi, HA – alle linjer 
Tirsdag den 27. august til fredag den 30. august 

 

Her finder du programmet for de første fire dage af dit nye studie. Du kan se, hvornår du skal møde, hvad 

du skal lære mere om, og hvilket lokale du skal være i.  

Erhvervsøkonomi, HA er en stor uddannelse med flere linjer. Nogle af aktiviteterne skal I lave fælles, an-

dre skal I lave på de enkelte linjer.  

 

Hvert HA-hold har sit eget lokale under introugen. Med mindre andet er anført, skal I være I følgende loka-

ler:  

Generel Erhvervsøkonom, hold 1 51.09  

Generel Erhvervsøkonomi, hold 2 51.02 

Entreprenørskab og Innovation 31.01 

Digitalisering og forretningsudvikling 31.40 

Meritlinjen   31.41 

 

 

Tirsdag den 27/8-19 

 

9.00-9.45 Velkommen til HA- studiet ved  

Viceinstitutleder for Uddannelse, Jesper Piihl 

Du får en introduktion til SDU Kolding, og du møder dine undervisere, som 

du skal have på dit 1.semester. 

 

Auditoriet 

11.57 

10.00-11.30 Sociale aktiviteter, sammen med tutorer 

Et fagligt og socialt netværk er vigtigt for dit studieliv.  

Du kommer her til at lære dine nye medstuderende og tutorer bedre at 

kende.  

 

Linjespeci-

fikt lokale 

11.30-12.00 Frokost sammen med tutorer  

Du kan medbringe mad eller købe mad i kantinen. 

Linjespeci-

fikt lokale 

 

12.00-13.15 O-løb på campus, sammen med tutorer 

Du kommer rundt på campus samtidig med, at du lærer dine medstude-

rende endnu bedre at kende.  

 

Linjespeci-

fikt lokale 

13.30-14.30 Mød din faglig vejleder, ved  

faglig vejledere Christina Volf og Sofie Jespersen  

Du møder de faglige vejledere, som fortælle mere om, hvad de kan hjælpe 

dig med undervejs på dit studie.  

Auditoriet 

11.57 

 



         

Universitetsparken 1, 6000 Kolding  Ændringer kan forekomme frem til studiestarten 

 

 

 

 

Onsdag den 28/8-19 

 

9.00-9.45 Facts og formalia ved studiet 

Et oplæg om rammerne for din bacheloruddannelse på SDU. 

 

Auditoriet 

11.57 

10.00-11.30 Studiegrupper på HA  

Hvorfor, hvornår og hvordan?  

Kickstart din studiegruppe til 1. semester. 

 

Auditoriet 

11.57 

11.30-12.00 Frokost sammen med tutorer  

Du kan medbringe mad eller købe mad i kantinen. 

 

Linjespeci-

fikt lokale 

12.00-13.00 Sociale aktiviteter sammen med tutorer 

I bliver rystet mere sammen på jeres HA-linje. 

 

Linjespeci-

fikt lokale 

   

13.00-13.30 Introduktion til linjerne 

Du lærer mere om den HA -linje du har valgt 

Linjespeci-

fikt lokale 

   

13.45-14.15 Overgangen til universitetslivet, ved Viceinstitutleder for Uddannelse,  

Jesper Piihl 

Vi hjælper med at afkode overgangen til universitet sammen med dig. 

Du lærer om studierejsen – alt det der tilsammen udgør din bacheloruddan-

nelse. 

 

Auditoriet 

11.57 

14.20-15.00 Fagligt oplæg om regnskab i praksis ved lektor Dennis van Liempd  

Du får et fagligt indblik i regnskabsteorien, og du oplever, hvordan det er at 

sidde til en forelæsning.  

 

Auditoriet 

11.57 

 

Torsdag den 29/8-19 

 

9.00-10.15 Introduktion til SDU’s IT-systemer 

Hands-on øvelser, medbring egen pc.  

 

Auditoriet 

11.57 

10.30-11.45 Sociale aktiviteter sammen med tutorer 

Du kommer her til at lære din studie by Kolding at kende. 

 

Linjespeci-

fikt lokale 

11.45-12.15 Frokost sammen med tutorer  

Du kan medbringe mad eller købe mad i kantinen. 

 

Linjespeci-

fikt lokale 



         

Universitetsparken 1, 6000 Kolding  Ændringer kan forekomme frem til studiestarten 

12.15-13.00 Studiestartsprøven og studiestartskurset HOW to UNI 

Et online kursus der hjælper dig i gang med universitetslivet.  

 

Auditoriet 

11.57 

13.15-14.00 Fagligt oplæg om netværksstrategier ved lektor Mette Søgaard Nielsen  

Du lærer om netværk, og hvordan du aktivt kan arbejde med netværksstra-

tegier under dit studie  

Auditoriet 

11.57 

 

 

Fredag den 30/8-19 

 

9.00-9.45 Karrierekompetencer, ved karrierevejleder Astrid Skou Nyeng 

Du lærer mere om hvilke kompetencer du opnår ved at studere, og hvordan 

du kan bruge dem i praksis. 

 

Auditoriet 

11.57 

10.00-10.30 Introduktion til vejledningstilbud 

Du lærer hvem der kan hjælpe dig med hvad under dit studie.  

Auditoriet 

11.57 

 

10.45-11.30 Arbejde med ”holdværdier” på linjerne sammen med tutorerne 

Ryste sammen øvelse på linjerne – hvad skal kendetegne jeres HA-linje de 

næste år? 

Linjespeci-

fikt lokale 

 

11.30-12.00 Frokost sammen med tutorer 

Du kan medbringe mad eller købe mad i kantinen. 

 

Linjespeci-

fikt lokale 

12.00-15.00 Konkurrenceeftermiddag 

Små konkurrencer i hold på de forskellige HA-linjer.  

Vi regner med at være udenfor, så husk passende tøj.  

Udenfor 

15.00-? Café Ubåden åbner 

Spil brætspil, køb en forfriskning og tal med dine nye medstuderende.  

Café Ubå-

den på 

campus 

 

Til introdagene skal du medbringe:  

Godt humør, gå-på-mod, pc og lysten til at lære dit studie og medstuderende bedre at kende.  

Har du spørgsmål i forbindelse med studiestarten er du velkommen til at kontakte os på: vejledercm-

ha@sdu.dk  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                HUSK: Vigtige datoer! 
 

Kontur festival på SDU Kolding 6. september    

RUStur   13.-15. september 

Tutormøde 1    Uge 38 

Insiders Guide to Kolding  27. september 

SUS (samtaler i grupper)  Uge 40-42 

Tutormøde 2   Uge 48 

Undervisningstilmelding til 2. semester 20.-30. november 

Tutormøde 3   Uge 5 

Januar   Eksamensmåned 

Februar   2.semester starter 
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