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Samlet status 

 

 
Hvilken sundhedsvidenskabelig uddannelse er du startet på?(Sæt ét kryds) 

 

 

 

 

Hvilke sider har du orienteret dig på inden studiestart?  
 - Studiestartssiden (www.sdu.dk/studiestart) 

 

 
Hvilke sider har du orienteret dig på inden studiestart?  
 - Studiesiden (under "din uddannelse" på hjemmesiden) 
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Hvilke sider har du orienteret dig på inden studiestart?  
 - Blackboard/e-learn 

 

Hvilke sider har du orienteret dig på inden studiestart?  
 
 - Facebookside 

 

Hvordan vil du vurdere: 
- Lørdag d. 27. august: 1. dagen med forelæsning og introduktion i de sociale hold, samt 
planlægning af kostume til 2. dagen  

 

 
Hvordan vil du vurdere: 
- Søndag den 28. august: 2. dagen med O-løb i Odense centrum  
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Hvordan vil du vurdere: 
- Lørdag den 3. september: O-lege: sportsdag ved Ansgar anlægget 

 

 
Hvordan vil du vurdere: 
- Torsdag den 8. september: Hygge, spil og spisning i de sociale hold 

 

 
Hvordan vil du vurdere: 
- Onsdag den 14. september: Aftensarrangement med temaet: TV-guiden 
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Hvordan vil du vurdere: 
- Weekenden den 23.-25. september: Introtur 

 

 
Kom du tættere på dit sociale hold/de andre nye studerende i løbet af disse arrangementer? 

 

Oplevede du, at disse arrangementer passede ind på dette tidspunkt i introforløbet? 
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I hvilken grad er du enig i følgende udsagn? 

 

 

I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? 

 

 
 
Hvordan vurderer du den samlede sociale studiestart? (sæt ét kryds) 
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Hvordan vurderer du den samlede studiestart? (sæt ét kryds) 
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