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STUDIESTART 
MEDICIN OG KLINISK BIOMEKANIK 

 

 
 

ARRANGEMENTER: 
 

FREDAG D. 27. AUGUST 

Social studiestart på UNI 
 
 

LØRDAG D. 28. AUGUST 

O-løb 
 

FREDAG D. 3. SEPTEMBER 

Hyggeaften 
 

LØRDAG D. 11. SEPTEMBER 

Formiddagsarrangement 
 
 

FREDAG D. 17. 
SEPTEMBER – SØNDAG D. 
19. SEPTEMBER 

Introtur 
 

FREDAG D. 24. SEPTEMBER 

Afsluttende aftenarrangement 

Kære nye Medicin og 
Klinisk Biomekanik 
studerende 

Først og fremmest hjertelig tillykke med 
optagelsen på et af landets to fedeste 
studier. 

 
Vi er dine sociale tutorer og glæder os 
enormt meget til at byde dig velkommen 
på Syddansk Universitet! 

 
På næste side kan du læse mere om 
hvad vi har planlagt for jer i forbindelse 
med studiestarten. 
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Beskrivelse af de 
forskellige 

arrangementer 
 
 

Fredag d. 27. august kl. 10 (kom gerne en halv 
time før): Første dag. 
Vi byder jer velkommen på Syddansk Universitet. Der vil 
stå en social tutor ved busholdepladsen og 
hovedindgangen, som vil tage imod jer og vise vej til 
U55, hvor den sociale introduktion vil starte. 
Her vil der være en kort introduktion til studiet samt 
oplæg fra nogle interesseorganisationer. Derudover vil I 
på dagen blive delt ind i jeres sociale studiestartshold 
og få tildelt jeres egne sociale tutorer, der fungerer som 
jeres kontaktpersoner. Der vil være sørget for frokost til 
jer (inklusivt for vegetarer, veganere, glutenallergikere 
og uden svinekød) i form af en sandwich eller en salat. 
Første dag er delt i to dele, hvor ovenstående slutter 
omkring klokken 14. Senere bestilles der aftensmad 
til universitetet, hvor holdene internt forbereder sig 
på lørdagens O-løb. 
Det er ikke nødvendigt at medbringe computer, men 
hav gerne egen mad/snacks med, hvis du ved, at 
du har svært ved at undvære. ����  

 
Lørdag d. 28. januar kl. 10:00: O-løb i de sociale 
hold, hvor I bliver introduceret til Odense by. I vil få en 
müslibar på et af stoppene, men I skal selv sørge for 
frokost. Vi forsøger at indlægge en pause i løbet af 
dagen, men det kan godt blive presset på tid. 
O-løbet vil ikke være fysisk udfordrende, men I skal huske 
praktisk tøj passende til vejret. Vi regner med at være 
færdige senest kl. 16. På førstedagen giver jeres egne 
sociale tutorer jer mere info om O-løbet. 
Vi ved af erfaring fra tidligere studiestartsforløb, at 
mange vælger at mødes om eftermiddagen/aftenen 
efter O-løbet til hygge i de sociale hold. Dette 
faciliteres ikke af os tutorer, men det kan være en god 
ide at tage højde for det, hvis man kommer udenbys fra 
og ved at man gerne vil deltage ved et sådant initiativ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onsdag d. 1. september: Jeres faglige studiestart. 
 

Fredag d. 3. september: Hyggeaften i de sociale 
hold. Arrangementet planlægges internt i holdene i 
samarbejde med jeres tutorer. 

 
Lørdag d. 11. september kl. 10: 
Formiddagsarrangement. De sociale dyster mod 
hinanden i forskellige sportslige og interlektuelle 
aktiviteter!  

 
Fredag d. 17 til søndag d. 19. september:  
Introtur for årgangen. Nærmere program vil komme på 
turen, men glæd jer, det bliver kæmpe! 

 
Fredag d. 24. september kl. 18:  
Aftenarrangement på Universitetet, der fungerer som en 
hyggelig afslutning påstudiestartsforløbet. Der vil være 
lidt snacks mv og fællesspisning i holdene. Vi regner 
med at være færdige kl. 21:30. 

 
 
 

" Der vil løbende komme mere 
information om de sociale 

arrangementer på jeres årgangs 
facebookgruppe (link længerenede), 
men hvis I har nogle spørgsmål, skal 
I være velkomne til at kontakte os" 
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Øvrig 
information 

 

Alle vores arrangementer vil være alkoholfrie. Vi har på 
medicin og biomekanik haft gode erfaringer med 
denne alkoholpolitik og håber, at du ligeledes vil tage 
godt imod den. 

Vi følger selvfølgelig situationen med Covid-19-
smitten nærmere i månederne og ugerne op til 
studiestarten. Det indebærer, at vi selvfølgelig så vidt 
som muligt forsøger at indordne os de gældende 
retningslinjer, ligesom at vi bakker op om, at I gør det 
samme - både af hensyn til jer selv men også til jeres 
kommende medstuderende og kolleger.  

  
Af denne grund tager vi os også forbehold for 
ændringer af tidspunkter og lokation for afholdelse af 
arrangementerne nævnt ovenfor, da meget af 
planlæggelsen først kan ske i perioden op til jeres 
studiestart, når vi ved, hvordan situationen ser ud til 
den tid. Vi skal selvfølgelig nok i breddest muligt 
omfang forsøge at holde jer informerede, men vi 
undskylder allerede på forhånd, hvis dette ikke 
skulle lykkes tilstrækkeligt.   

 
I vil løbende kunne finde mere information vha. 
disse links: 

 
Link til jeres årgangs facebookgruppe:  
https://www.facebook.com/groups/530340734995719  

Link til mitSDU: 
Medicin: 
https://mitsdu.dk/da/mit_studie/bachelor/medicin_bach 
elor 

Klinisk Biomekanik: 
https://mitsdu.dk/da/mit_studie/bachelor/klinisk_biomeka
nik_bachelor  

Vi ved fra os selv og med erfaring fra andre nye 
studiestartende, at deltagelse i den sociale studiestart 
er rigtig berigende og sjovt og giver et godt fundament 
både socialt, men også fagligt, for fremtiden på dit 
studie. 

 
Vi glæder os meget til at se jer til studiestarten! 

 
De bedste hilsner fra 

 
De sociale tutorer for medicin og klinisk biomekanik 

 
Skulle I have spørgsmål, eller skulle der opstå nogle, 
kan vi kontaktes her: 

 
Emilie Aarup Paarup 
Epaar20@student.sdu.dk  

 
Mads Juel Libergren 
Malib19@student.sdu.dk 
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En hilsen fra de faglige 
tutorer 

 
           Kære studerende 

Velkommen til Syddansk Universitet og tillykke med jeres studieplads. 
 

Den første dag på studiet (1. september) skal I møde fra 8:00 til 13:00. Dagen starter med en 
forelæsning for hele årgangen, resten af dagen vil foregå i mindre hold med jeres tildelte 
faglige tutor. 

 
I timerne med jeres faglige tutor vil I bl.a. blive introduceret til ItsLearning og læseplaner, 
blive vist rundt på SDU samt blive vejledt i bogkøb så I er godt klædt på til når første 
forelæsning starter. Vi anbefaler at vente med at købe bøger til I har snakket med jeres 
faglige tutor. Bøgerne kan købes direkte på universitetet. 

 
I skal mødes med jeres faglige tutor ca. 5 timer/ugen i de første 5 uger, disse timer bliver ikke 
skemalagte på ItsLearning, men I vil få udleveret et personligt skema med tidspunkter og 
lokaler den første dag. Alle timerne med den faglige tutor er obligatoriske og I skal deltage for 
at kunne bestå (timerne overlapper ikke med andre timer). 

 
På medicin og klinisk biomekanik går vi meget op i at afholde undervisning på en fornuftig og 
sikker måde i forhold til den nuværende verdenssituation med Covid-19. Der kommer derfor 
løbende opdateringer fra det sundhedsvidenskabelige fakultet i forhold til hvordan 
forelæsninger, holdtimer, færdighedstimer og eksamener afvikles. Undervisningen kan derfor 
variere mellem at være fysiske eller digitale, hvilket I løbende vil blive opdateret om på 
ItsLearning og på jeres studiemail. 

 
De digitale undervisninger vil foregå over computerprogrammet Zoom, som I derfor skal 
sørge for at hente. Dette program er gratis at hente, og det er godkendt af SDU til at 
undervise igennem. Der vil til alle digitale timer være lagt et link på BlackBoard der åbner den 
pågældende undervisningstime. 

 
Vores fornemmeste opgave er at give jer en sikker og tryg studiestart og vi glæder os til at se 
jer alle! 

Med venlig hilsen 

De faglige tutorer 
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