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• Vi har forventninger til dig. Vi forventer, at du forventer 
meget af dig selv. Det kan være svært at vænne sig til 
de nye forventninger og det kan føles udfordrende. Men 
du vil være omgivet af mennesker, der ønsker det 
bedste for dig og er klar til at hjælpe dig godt på vej. 
Opsøg selv den hjælp, du har brug for.

• Vær tålmodig og giv dig selv tid til at lære de nye 
rammer at kende. Vær ikke for hård mod dig selv i 
starten. Giv dig selv de bedste forudsætninger for at 
komme godt fra start. Det skylder du dig selv.

• At starte på universitetet er en invitation til dig om at få 
det meste ud af din studietid. Grib ud efter de 
muligheder, der opstår. Ingen kan gøre arbejdet for 
dig. Det er kun dig - men vi vil støtte dig i at opleve 
succes som studerende. Vi tror på dig.

Vores forventninger til dig
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Start på en frisk
Din tid på SDU er en ny begyndelse - uanset hvilken 

baggrund du kommer med. Vær ambitiøs på dine egne 

vegne, lær af dine tidligere erfaringer, men start på en frisk. 

Forbered dig på at arbejde hårdt og yde en indsats i dine 

studier.

Tag ansvar
Du skal sørge for at møde velforberedt op til undervisning og 

overholde dine deadlines. Vi forventer, at du selv kan holde 

styr på din tid udenfor undervisningen. Der er mange 

muligheder for at søge hjælp og support, men du skal tage 

det første skridt og tage ansvaret for din egen læring.
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Undervisning og læring på universitetet er anderledes
Dine undervisere kan dække store mængder materiale i en 

forelæsning eller på en uge. Det er op til dig at holde styr på det og 

følge op på studiet uden for den skemalagte undervisning. Du må lære 

effektive metoder til at tage noter og læse store mængder af 

materialer. (Læs mere om studieteknik på MitSDU).

Gør brug af hullerne i dit skema. De er tiltænkt forberedelse og 

arbejde i studiegrupper.
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Brug SDU’s IT-systemer
Din studentermail (@student.sdu.dk) er vores kommunikationskanal til 

dig. Husk derfor at tjekke den løbende. Du skal også holde dig 

opdateret om din undervisning på itslearning, hvor du også finder 

materialer fra undervisningen. Du kan dog ikke nøjes med 

materialerne i itslearning, som kilde til dine noter og forberedelse. Det 

er nødvendigt, at møde op til undervisning for at få den rette mening 

og udbytte af materialerne.
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Engagér dig i det sociale liv
Der er masser af foreninger og muligheder for at engagere sig i 

studiemiljøet og deltage i ekstra undervisningsaktiviteter. Din studietid 

handler også om din personlige udvikling sideløbende med det 

akademiske. Begynd allerede nu at udfylde dit CV med de aktiviteter 

og kompetencer du har, så du i fremtiden skiller dig ud fra andre 

dimittender.
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Engagér dig
I det sociale liv

Brug din tid effektivt
Det kan tage nogle uger at komme ind i den nye hverdag på 

universitetet, og før du ved det, kan du se enden på første semester. 

Det er kun 15 uger og på nogen uddannelser er de første prøver 

allerede i løbet af semesteret. Lær derfor at planlægge din tid. Du er 

fuldtidsstuderende og bør afsætte omkring 40 timer om ugen til dine 

studier. Studiejob og socialisering er vigtigt, men bør ikke forstyrre 

dine studier. Vær forsigtig med at tage for mange opgaver på dig og 

planlæg din tid omhyggeligt.
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Har du spørgsmål eller 
bekymringer?

Tal med nogen. Der er mange, der gerne vil hjælpe. Hvis de 

ikke kender svaret eller kan hjælpe dig, kan de fortælle dig, 

hvem du så skal have fat i:

• Din underviser/instruktor

• Studiekontakten/Studieservice

• Din faglige vejleder

• Studenterservice

Rigtig god fornøjelse med dine studier. Vi 
håber, du får nogle gode år hos os.
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