Nyhedsbrev til faglige vejledere - Int. studerende
Så er det igen blevet tid til et vejledningsnyhedsbrev fra Studie- og trivselsvejledningen. Som faglig vejleder skal du
vejlede alle studerende, der hører til sit studie/fakultet, men det er ikke alle studerende, der har de samme
forudsætninger for at studere på et dansk universitet. I denne udgave retter vi blikket mod de internationale
studerende. I dette nyhedsbrev kan du læse mere om:
• Et vejledningstip til dine samtaler med internationale studerende.
•

Hvor du kan henvise internationale studerende til.

•

Liste med arrangementer, som du kan dele med de studerende, du er vejleder for.
Månedens vejledningstip
Internationale studerende fra lande udenfor Norden kommer ofte fra andre akademiske traditioner end dem, vi er
rundet af i Danmark. Derfor kan disse studerende have brug for anden hjælp og vejledning ift. den akademiske
praksis end danske studerende.
1. Vid at den studerende måske ikke kommer fra en akademisk tradition, hvor Blooms taksonomi eller kritisk
tænkning er en del af at gå på uni. Den studerende kan derfor have brug for, at du tydeligt italesætter de
akademiske dyder indenfor dit fag.
2. På nogle universiteter ude i verden er der tradition for mere hjælp og støtte fra fx studievejledere og
mentorer, end vi har i Danmark. Brug gerne noget tid på at tydeliggøre, hvad den studerende kan forvente
af jeres fagmiljø, af dig som faglig vejleder og af SDU. Italesæt også gerne hvad den studerende selv har
ansvar for.
3. Husk at SDU er et stort sted. Der er mange steder at henvende sig. Hjælp gerne den studerende med at
få overblik over, hvem der hjælper med hvad. Hvis denne kompetence ikke er i din enhed, så henvis til
relevante enheder på SDU.

Hvor kan internationale studerende få hjælp?

•

•

•

•

SDU International er ofte et godt sted for internationale

studerende at henvende sig. De kan fx hjælpe med
indskrivningsforhold, kontakt med universitetet i hjemlandet,
og spørgsmål til livet i Danmark.
Universitetsbiblioteket laver en lang række workshops og
kurser om litteratursøgning og referencehåndtering. Find
kursuskalenderen her. De kan også hjælpe med akademisk
praksis.
Studie- og Trivselsvejledningen vejleder naturligvis også
internationale studerende om de generelle regler, akademisk
praksis, studieteknik, studietvivl og trivsel. De kan kontakte os
på vejledning@sdu.dk
Studenterpræsten taler også med internationale studerende
uanset religiøs baggrund. Især god til samtaler om ensomhed,
sorg og kriser.

Kommende arrangementer for
danske og internationale studerende:
•

Write Your Future indtil 19/4. læs
mere her.

•

Yoga Tirsdage fra d. 9/3 – 27/4 kl.
16.30. Læs mere her.

•

Learn How To Use Endnote d.
21/4 kl. 13.15-14.45. Læs mere her.

•

The Job Market in a Time of
Crisis d. 27/4 kl. 12.00. Læs mere
her.

Nyhedsbrevet udkommer fire gange pr. semester og vil hver gang indeholde et nyt tema. Ønsker du ikke at modtage
de kommende udgaver af dette nyhedsbrev så meld dig fra her.
Mvh. Iben, Mette og Mikkel fra Studie- og trivselsvejledningen.

