Nyhedsbrev til faglige vejledere – Ny podcast
Velkommen tilbage efter en forhåbentlig god og sikkert også tiltrængt
sommerferie. Vi har glædet os til at byde jer velkommen tilbage med
denne nyhed om, at Studie- og trivselsvejledningen udkommer med en
podcastserie, der hedder Studielivet. I den behandler vi generelle temaer,
som går på tværs af alle uddannelser. Til at snakke om hvert tema
inviterer vi en gæst ind i studiet, og hver episode slutter af med
refleksioner fra vejledere. I de første to episoder snakker vi om det at
komme tilbage til virkeligheden efter nedlukningen, og i det andet afsnit
snakker vi med en studerende om studiestarten, og disse temaer er også
afsættet for månedens nyhedsbrev.
Månedens vejledningstip
1. Opfordre de studerende til at bruge universitetet, nyde
at det nu er muligt at komme ud af lejligheden og se
andre mennesker. Men også at de gør det nænsomt i
et tempo, der passer til dem. Det er en stor
omvæltning, at det hele er åbnet op, og det kan godt
være, at det tager lidt tid at vænne sig til.
2. Få de studerende til at engagere sig og bruge deres
medstuderende. Motivation og studieengagement er
noget, der i høj grad skabes i flok. Som studerende
bliver man dannet og formet i og af det faglige
fællesskab, hvilket for mange har været en udfordring
under nedlukningen, og det er gået udover
motivationen. Så det vil være en god idé at opfordre til
faglig sparring og diskussion, så den studerende får en
følelse af at høre til og være en del af noget større.
3. Mange står midt i en studiestart og den første tid på
studiet. Det er nyt og spændende på rigtig mange
måder. For nogen kan denne tid være svær, hvis de
føler, at de skal passe ind i en bestemt ramme. Derfor
vil vi opfordre dig som faglig vejleder til at nuancere
denne tid, så de studerende får øje på, at det er helt
okay at lytte til sig selv og sine egen præferencer og
grænser og ud fra det vælge til og fra.

Podcast:
En kort videoteaser for hvad
”Studielivet” handler om.
Har du eller de studerende lyst til at få
uddybet disse emner, så kan I høre
mere i podcastepisode 1 og 2, som
udkommer d. 8. september alle de
steder, hvor du lytter til dine podcasts.
Kommende arrangementer:
”Kom godt i gang med Summon –
Universitetsbibliotekets svar på
Google”: Online. D. 14. september kl.
11.00-11.45. Tilmeld dig her.
”Fra professionsbachelor til kandidat”:
Webinar. D. 15. september kl. 13.0015.00. Tilmeld dig her.
”Akademisk skrivning”: Online. D. 22.
september kl. 14.00-16.00. Tilmeld dig
her.

Nyhedsbrevet udkommer næste gang i oktober, her skal det handle om studietvivl. Ønsker du ikke at
modtage de kommende udgaver af dette nyhedsbrev så meld dig fra her.
Mvh. Mette, Mikkel og Iben fra Studie- og trivselsvejledningen.

