Nyhedsbrev til faglige vejledere – mitsdu.dk
Vi er glade for, at du vil læse med i vores nyhedsbrev om vejledning på SDU. I denne udgave skal det handle om
noget, som de fleste på SDU ved eksisterer, men som færre måske bruger, nemlig hjemmesiden mistsdu.dk, som er
en fantastisk kilde til viden og informationer for studerende på SDU. I dette nyhedsbrev kan du blive klogere på,
hvordan du som vejleder kan bruge hjemmesiden. Vi har fokus på følgende:
•

Et vejledningstip med vores top tre over funktioner på hjemmesiden.

•

En liste over relevante sider, som du kan slå op på hjemmesiden.

•

Liste med arrangementer, som du kan dele med de studerende, du er vejleder for.

Månedens vejledningstip
Mitsdu.dk er en kilde til viden, og der findes virkelig meget viden, så meget
at det til tider kan være svært at finde rundt i. Derfor kommer her vores top
tre over funktioner på mitsdu.dk, der kan være gode i en
vejledningssammenhæng.
1. Klikker du på topmenuen Hjælp og vejledning vil du finde de mange
muligheder for hjælp og vejledning, der findes på SDU. Alt fra oplysninger
på SU-kontoret til Studiepræsten. Det er også her du finder de generelle
regler, der gælder for alle studerende.
2. På Studiesiderne finder du alle relevante oplysninger om lige netop dit
specifikke studie. Du kan finde regler, studiesammensætning og
kontaktoplysninger på alle dem der kunne være relevante at snakke med.
3. Bibliotekets side er en ren kilde til viden om det akademiske liv. Her kan
du finde retningslinjer for referencer, plagiat og akademisk redelighed. Du
kan også booke en bibliotekar og se det store udvalg af kurser.

Gode sider på mitsdu.dk
•
•
•
•
•

Overordnet information om eksamen:
https://mitsdu.dk/da/vejledning/studieregler/eksamen
At få dispensation for reglerne på SDU:
https://mitsdu.dk/da/vejledning/studieregler/dispensatio
n
Orlov fra studiet:
https://mitsdu.dk/da/vejledning/studieregler/orlov
Trivsel på studiet:
https://mitsdu.dk/da/vejledning/vejledning/personlige_f
orhold/mistrivsel
Studieteknikker:
https://mitsdu.dk/da/vejledning/vejledning/studieogtrivs
el/sdudieviden/studieteknikker

Kommende arrangementer for
studerende:
Danske avisartikler eller er det
muligt at komme udenom
betalingsmure på nettet: Online.
D. 6/5-21 kl. 14-15. Læs mere her.
Biblioteket – Kom godt i gang på
60 minutter: Online. D. 14/5-21 kl.
13-14. Læs mere her.
Forbered dig til eksamen hele
semestret igennem:
Webinaroptagelse (45 min.). Se
webinaret her.

Nyhedsbrevet udkommer næste gang i juni,
her skal det handle om eksamen. 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.

Ps. Hvis du vil vide meget mere om
forskellige vejledningstemaer, er der god
viden at hente på vores side på mitsdu.dk.
Den hedder:
www.mitsdu.dk/studievejledning

