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Velkommen 

Vi vil gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen til SDUs Kandidatuddannelse i Folkesundhedsviden-

skab på blended learning-udgaven med studieunderstøttende aktiviteter med fysisk fremmøde i 

Odense. Undervisningen på denne model varetages af undervisere fra Statens Institut for Folkesund-

hed, som glæder sig meget til at møde jer. 

 

Introduktionsdag 

Vi har planlagt en introduktionsdag for jer torsdag d. 27. august på campus i Odense, hvor I får 

mulighed for at hilse på bl.a. jeres kommende medstuderende, undervisere og studieledelse. I vil 

blive introduceret til uddannelsen og muligheder for deltagelse i sociale og faglige aktiviteter i jeres 

studietid. Derudover skal I på en lille rundvisning på Campus med indlagte sociale aktiviteter.  Intro-

duktionsdagen er planlagt fra 11-15.30. Herefter vil der blive mulighed for at I på egen hånd tager ud 

og spiser en middag sammen. Nærmere detaljer om dagen følger i august, men sæt gerne kryds i 

kalenderen allerede nu. 

 

Information om uddannelsen og studietilværelsen 

I finder al relevant information om uddannelsen på mitsdu.dk 

https://mitsdu.dk/en/mit_studie/kandidat/folkesundhedsvidenskab_kandidat. Herfra kan I bl.a 

logge på Blackboard (under LOGIN), hvor I finder information om jeres skemaer, modulernes indhold 

og beskeder fra underviserne. På mitsdu.dk finder I desuden en lang række forskellige indgange til 

råd og vejledning omkring studietilværelsen https://mitsdu.dk/da/vejledning/vejledning. 

Det er endvidere muligt at downloade apps i form af “SDU mobile” and “Blackboard”.  

De faglige tutorer for uddannelsen, som er nuværende folkesundhedsvidenskabsstuderende i 

Esbjerg, har oprettet en facebook gruppe for alle nye kandidatstuderende på Folkesundhedsviden-

skab på SDU (Public Health Master SDU 2020). Her kan I finde kommende medstuderende, og I 

kan bruge dette forum til gensidig erfaringsudveksling og til afklaring af divere studierelaterede 

spørgsmål. 

I løbet af de første dage på uddannelsen vil I modtage information om, hvordan I bruger mitsdu.dk 

og andre online værktøjer. Hvis I har spørgsmål inden da, er I velkomne til at kontakte de faglige 

tutorer via facebook gruppen eller mail.  

https://mitsdu.dk/en/mit_studie/kandidat/folkesundhedsvidenskab_kandidat
https://mitsdu.dk/da/vejledning/vejledning


Undervisningsmateriale 

Du finder information om undervisningsmateriale i form af bøger, artikler mm. under study guiden 

for hvert modul (under afsnit “Recommended literature” og “Content”). Du kan enten købe bøger i 

studenterboghandlen http://studenterboghandel.dk//, låne dem på biblioteket eller måske købe 

dem brugt af tidligere studerende. Hvis du er interesseret i at købe brugte bøger, er du velkommen 

til at kontakte de faglige tutorer, som kan hjælpe med at sætte dig i forbindelse med studerende, der 

ønsker at sælge. 

Dit studiekort kan bruges til print/kopi, og ved hver semesterstart har du et antal gratis prints/kopier 

til din rådighed. Det er muligt at lave en indbetaling på dit kort, hvis du i løbet af semesteret opbru-

ger dine gratis prints/kopier. Se mere her 

https://mitsdu.dk/da/vejledning/print/om+prints+og+saldo .  

 

Studiekort  

Som studerende på SDU vil du få du et studiekort med navn, foto, ID og eksamensnummer. Kortet 

giver dels adgang til yderdørene på campus Odense uden for åbningstid og dels til relevante bygnin-

ger, undervisningslokaler samt FSV-lokalet i kælderen. Du bør altid have kortet med, når du befinder 

dig på campus. Se mere her: https://mitsdu.dk/da/vejledning/studiekort/adgangskort 

 

Biblioteket på SDU, Odense.  

Biblioteket tilbyder 24/7-adgang for studerende og ansatte på SDU, og råder over flere læsesale bl.a. 

en stor stillelæsesal med individuelle læsepladser. Der er opstillet en række pc'ere med internet-

adgang til søgning efter materialer, i databaser, tidsskrifter osv. Der er håndbøger, bibliografier og 

opslagsværker i biblioteket, og der er mulighed for print og kopiering. Se mere på 

https://www.sdu.dk/da/bibliotek/dit+bibliotek/odense 

 

 

Kontaktinfo ved studierelaterede spørgsmål  

Hvis du har brug for studierelateret hjælp følger her kontaktinfo på tutorer og vejledere og SDU 

medarbejdere, som enten kan svare på dit spørgsmål med det samme, eller som kan henvise dig til 

hvem der kan hjælpe dig. 

 

 

http://studenterboghandel.dk/
https://mitsdu.dk/da/vejledning/print/om+prints+og+saldo
https://mitsdu.dk/da/vejledning/studiekort/adgangskort
https://www.sdu.dk/da/bibliotek/dit+bibliotek/odense


Faglige tutorer (vedr. studiestart) 

Sweta Mahato, e-mail: swmah19@student.sdu.dk 

Meike Hartmann, e-mail: mehar19@student.sdu.dk 

Linda Marte, e-mail: limar19@student.sdu.dk 

 

Faglige vejledere 

Emma Kjær Pedersen og Laura Lehnsted 

E-mail: fv-fsv@sdu.dk 

 

Studiesekretariatet  

Sabine M. Talbot og Janne Krogh er studiesekretærer. De kan hjælpe med en lang række studierelate-

rede forhold specifikt for folkesundhedsvidenskab som fx eksamener, studienævnsansøgninger osv.  

E-mail: publichealth@health.sdu.dk 

 

Studenterservice 

Studenterservice kan hjælpe med svar på spørgsmål om generelle regler og frister, registrering i 

forbindelse med undervisning, eksamen, orlov og udmeldelse, SU mm. Studenterservice er åbent 

dagligt fra 10-14, hvor du kan komme forbi eller du kan skrive til Studenterservice via 

https://spoc.sdu.dk/logintype.  

 

Studieledelse 

Maja Bertram er studieleder for Folkesundhedsvidenskab.  

E-mail: mbertram@health.sdu.dk 

Teresa Holmberg er vicestudieleder for kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab og pt på 

barsel. Louise Eriksen vikarierer for hende. 

E-mail: lue@sdu.dk 

 

 

Vi ser frem til at byde dig velkommen og ønsker held & lykke med dit kandidatstudie. 

 

På vegne af studieledelsen 

Louise Eriksen 
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