Vil du være studiementor for en medstuderende, der har en psykisk funktionsnedsættelse?
Er du typen, der behersker struktur-og formidlingsevne, fagligt overblik, samt evnen til at bevare roen,
og har du lyst til at arbejde med og udvikle disse kompetencer? Så er du måske en af vores nye studiementorer for studerende, der modtager SPS på SDU.
SPS-enheden er en del af VejledningsCentret på SDU. Formålet med SPS er at hjælpe studerende med et
handicap eller en funktionsnedsættelse således, at de, så vidt det er muligt, kan gennemføre en videregående uddannelse på samme vilkår som andre.
Som studiementor skal du:
•
•
•
•

Være faglig sparring for en medstuderende og bidrage til, at den studerende bliver fortrolig med
fagets metoder, normer og krav
Understøtte den studerendes fordybelse i de problemstillinger og opgaver, der er blevet arbejdet med i instruktortimer/forelæsninger/eksaminatorietimer
Støtte den studerende i sin forståelse af, hvad der stilles af faglige krav fx til eksamen
Understøtte den studerendes læring og faglige selvtillid

Som studiementor for en studerende med en psykisk funktionsnedsættelse kan vi tilbyde dig:
•
•
•
•
•

Tæt samarbejde med en af vores 11 studiestøtterådgivere
Løbende lønnet uddannelse og faglig supervision
Timetal for det pågældende semester aftales individuelt mellem studiestøtterådgiver og den
studerende
Fagligt relevant studiearbejde
Løn og ansættelsesvilkår efter SUL-overenskomst

Vi har brug for, at du kan arbejde med fleksible arbejdstider. Din arbejdstid vil afhænge af den studerendes aktuelle behov og de aftaler, I sammen laver med en rådgiver.
Send din ansøgning til sps@sdu.dk inkl. dine kontaktoplysninger, karakterudskrift og CV. Det er et krav,
at du er indskrevet som studerende på SDU.
Er der på nuværende tidspunkt ikke behov for en studiementor på dit fag og med dine kompetencer, tillader vi os at skrive dig på vores studiementorliste – så vil vi kontakte dig, så snart vi har en studerende
med behov for støtte, der går på netop din uddannelse.
Vi har brug for studiementorer på alle uddannelser og på alle campusser, så tøv ikke med at kontakte
os.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os på telefon 65501800 eller e-mail: sps@sdu.dk
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