
Januar Årshjul for Uddannelse og Kvalitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
Januar primo Afholdelse af OSCE Embedseksamen, mundtligt og skriftligt

januar medio Frist for indsendelse af specialekontrakter på Sundhedsfaglig kandidat, Klinsk sygepleje, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Fysioterapi

Januar medio Timeudmelding Instruktorer (for foråret)

Januar medio Oprettelse af BB-rum til undervisningsmoduler

Januar medio Opdatering af hjemmeside for valg under vejs

Januar medio Afholdelse af Mini OSCE

Januar medio Frist  for valg af selvvalgt specialeemne - Medicin

januar medio Specialeforsvar - Klinisk Biomekanik

Januar medio Udsendelse af evaluering af hele uddannelser - Medicin og Klinisk Biomekanik

Januar ultimo Sidste undervisningsdag - efterårssemesteret

januar januar Offentliggørelse af eksamensdatoer i april - Folkesundhedsvidenskab

januar januar Offentliggørelse af eksamensdatoer for foråret - Idræt, SEJ, SFK Fys, Farmaci (KA)

Januar januar Forsinkelsessamtaler - Klinsk sygepleje, Ergoterapi, Jordemodervidenskab

Januar januar
Vurdering af dispensationsansøgninger til optagelse på z-ramme (Kandidatansøgere, dog ikke Sundhedsfaglig kandidat, Klinsk sygepleje, Ergoterapi, 

Jordemodervidenskab, Fysioterapi)

Januar januar Specialeforsvar - Folkesundhedsvidenskab

Januar januar Offentliggørelse af datoer for ordinære eksamen og reeksamen - Folkesundhedsvidenskab

Januar januar Notat om forsinkelsessamtaler - Sundhedsfaglig kandidat, Folkesundhedsvidenskab, Fysioterapi, Farmaci

Januar januar-februar Afholdelse af forsinkelsessamtaler - Klinisk Biomekanik

Januar 19. januar Aftagerpanel - Psykologi

Januar 27. januar Dimission - Klinisk Biomekanik, Medicin

februar

februar 01-feb Offentliggørelse af semesterets eksamensdatoer - Medicin Kandidat

februar 07-feb Aftagerpanel - Klinisk Biomekanik

februar 10-feb Dimission - Farmaci (arrangeres af NAT)

primo Afholdelse af kvalitets- og nøgletalskursus

februar primo Kontakt til ikke fremmødte ved studiestart - ved skriftlig eller personlig henvendelse (KB, Medicin, Farmaci)

februar primo Notat om forsinkelsessamtaler - Idræt

februar medio Offentliggørelse af eksamensdatoer (til start 1. april) - Psykologi

februar medio Åbent hus - Kandidat Public Health, Esbjerg

februar medio Oprettelse af BB-rum til Medicin kandidatspecialer

februar medio Reeksamen Mini OSCE

februar medio Reeksamen Mellem OSCE

februar medio STÅ-kontrakter indsendes for moduler med undervisere fra andre fakulteter

februar medio Beskrivende Radiograf - Styregruppemøder

februar medio Professionssporgruppen - møder

februar medio Afholdelse af Studerende for en dag

ultimo Udarbejdelse af rapporter over evaluering af hele uddannelser

februar Fastlæggelse af statusmøder - alle uddannelser

februar februar Rapport over forsinkelsessamtaler - Klinsk sygepleje, Ergoterapi, Jordemodervidenskab

februar februar Opgørelse over administrative spørgsmål i undervisningsevalueringer

februar februar/marts Aftagerpanel - Jordemodervidenskab

marts

marts 01-mar Ansøgningsfrist Udlandsophold - Europa (Erasmus + Nordplus)

marts 01-mar Aftagerpanel - Sundhedsfaglig kandidat

marts medio Åbent hus - kandidatuddannelser - Odense

marts medio Evaluering af studiestart - alle uddannelser (BA)



marts medio Professionssporgruppen - møder

marts medio Faglige Vejledere - dialogmøder

marts medio Informationsmøder - klinik/studiepraktik - medicin/Farmaci

medio Fremsendelse af materiale til statusmøder, herunder nøgletal

marts medio Afholdelse af Mellem OSCE

marts ultimo Klinik tilmeldingsfrist - 10. semester på medicin kandidat

marts 09-mar Aftagerpanel - Fysioterapiioterapi

marts 15-mar Ansøgningsfrist for bacheloruddannelser - Kvote 2

marts 15-mar Aftagerpanel - Farmaci

marts marts Forsinkelsesnotat - Klinisk Biomekanik

marts marts Forsinkelsessamtaler - Medicin

marts marts  Timetalsopgørelse til Styrelsen

marts ultimo Udsendelse af reminder til retskravsbachelorer - BB og FB

marts ultimo Bachelorforsvar - Medicin, KB

marts marts-april On-line møder med optagelsen - koordinering af kandidatoptag

marts marts-april Udarbejdelse af evalueringsrapport  for studiestart + møde med målgruppe

marts marts-april Forsinkelsessamtaler - Psykologi

marts marts-april-maj Ansættelse af tutorer, opstartsmøder, budget m.m.

april

01-apr KBU - udsendelse af besked til studerende om forhåndsregistrering 

april 01-apr Kandidatoptag frist - DK studerende

april 01-apr Kandidatoptag frist - Internationale studerende

april Primo Rapport over modulevalueringsresultater for det forrige semester

april medio Karriereworkshop med Yngre Læger

april medio Planlægning af eksamensdatoer for foråret samt omprøver i august (Med. & KB BA)

april medio Klinik tilmeldingsfrist - 8. semester 

april medio Budgetopfølgning

april ultimo Oversigt og eksamenslokaler + datoer sendes (Med. & KB BA, efterår)

april ultimo Oversigt over eksamensdatoer på hj.siden (Med. & KB BA, efterår)

april ultimo Ordinær eksamen Akutberedskab

april april Offentliggørelse af datoer for ordinære eksamen og reeksamen i juni Folkesundhedsvidenskab

april april Informationsmøde - Specialer - Farmaci

april april Forsinkelsesnotat - Medicin

april april Forsinkelsesnotat - Psykologi

maj

maj 01-maj Ansøgningsfrist - Studenterpuljer 

maj medio Udarbejdelse af katalog til specialer - Medicin/Farmaci

maj medio Beskrivende Radiograf - Styregruppemøder

maj medio Faglige Vejledere - dialogmøder

maj medio Forberedelse af klinikophold - Afdelinger og almene praksisser

maj medio Forberedelse af studiepraktik - Afdelinger, sygehusapoteker og apoteker

maj medio Professionssporgruppen - møde

maj medio Svarfrist til studerende - Studenterpuljer

maj medio Offentliggørelse af Eksamensdatoer - Medicin & KB Bachelor

maj 17-maj Aftagerpanel - Ergoterapi

maj maj Statusmøde - Idræt

maj maj Annoncering og ansættelse af instruktorer - Folkesundhedsvidenskab

maj maj Offentliggørelse af eksamensdatoer for Bachelorforsvar - Folkesundhedsvidenskab

maj maj Offentliggørelse af eksamensdatoer for Specialeforsvar - Folkesundhedsvidenskab

maj maj Resultat af central studiestartsundersøgelse offentliggøres.



maj maj Vurdering af ansøgere - Kandidatuddannelser

maj Ultimo (-primo juni) OSCE Embedseksamen

maj medio maj - medio juni Opdatering af studiestartssider for efterårssemester - Alle uddannelser

maj 26. - 29. maj Udsendelse af reminder om undervisningstilmelding på FB og BB

maj 20. maj - 30. maj Undervisningstilmelding (Efterårssemestret) 

juni

01-jun KBU - udsendelse af rykker til studerende om forhåndsregistrering 

juni primo Statusmøde - Psykologi

juni primo MMI og CBI - Kvote 2

juni medio Ordinær Eksamen Mini OSCE

juni medio Frist - Valg af katalogspecialeemne - Medicin

juni medio Specialeforsvar - KB

juni medio Udsendelse af evaluering af hele uddannelser - alle uddannelser

medio KBU - Indsendelse af forhåndsregistrering til sundhedsstyrelsen, eksakt dato varierer

juni ultimo Sidste undervisningsdag

juni ultimo Budgetopfølgning

juni ultimo Offentliggørelse af eksamensdatoer til start 1. september - Psykologi

juni juni Statusmøde - Fysioterapiioterapi, Medicin, Folkesundhedsvidenskab, Klinsk sygepleje, Ergoterapi, Jordemodervidenskab

juni Juni Færdiggørelse af uddannelsesberetninger

juni juni
Specialeforsvar - Folkesundhedsvidenskab, Psyk, Idræt, Sundhedsfaglig kandidat, Farmaci, Fysioterapi, Klinsk sygepleje, Ergoterapi, 

Jordemodervidenskab

juni juni Bachelorforsvar - Folkesundhedsvidenskab, Psyk, Idræt, Farmaci

juni juni Offentliggørelse af datoer for ordinære eksamen og reeksamen - august - Folkesundhedsvidenskab

juni juni Offentliggørelse af eksamensdatoer i efteråret - Idræt

juni 28. juni Dimission - Klinsk sygepleje, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Fysioterapi, Sundhedsfaglig kandidat, Farmaci

juni 29. juni Dimission - Idræt og Sundhed

juni 30. juni Dimission Medicin og Klinisk Biomekanik

juli

juli 01-jul Offentliggørelse af skema - Bekrivende Radiografer

juli 05-jul Ansøgningsfrist Kvote 1 

august

august medio Opdatering af uddannelseshjemmedsider - Adgangskrav/kriterier m.m.

august medio Timeudmelding Instruktorer (for efterårssemesteret)

august medio Frist for valg af selvvalgt specialeemne - Medicin

august medio Fastsættelse af kapacitetstal for kommende års optag

august ultimo Indtastning af STÅ-kontrakter i STADS for det overståede  studieår 

august ultimo Reeksamen Mini OSCE

august ultimo Reeksamen Mellem OSCE

august Offentliggørelse af eksamensdatoer - november. Folkesundhedsvidenskab

august august Offentliggørelse af eksamensdatoer for efteråret - SEJ, SFK, Fys, Farmaci (KA)

august august Statusmøde - Klinisk Biomekanik

august august Færdiggørelse af indsamling af data til årsberetning - Censorformandsskab for Folkesundhedsvidenskab

august august Opgørelse over administrative spørgsmål i undervisningsevalueringer

september

september 01-sep Offentliggørelse af semesterets eksamensdatoer - Medicin Kandidat

september primo Halvårs Klinik Evalueringer indhentes

september primo Kontakt til ikke fremmødte ved studiestart - ved skriftlig eller personlig henvendelse

september primo Oversigt over eksamenslokaler (forårssemesteret), internt

september primo Oversigt over modulernes ugeplacering og semester, internt

september medio Semesteroversigt lægges på hjemmesiden (Foråret), medicin kandidat



september medio STÅ-kontrakter for moduler med undervisere fra andre fakulteter

september medio Oprettelse af BB-rum til Medicin kandidatspecialer

september medio Beskrivende Radiograf - Styregruppemøde

september medio Faglige Vejledere - dialogmøde

september medio Professionssporgruppen - møde

september medio Informationsmøder - klinik/studiepraktik

september medio Offentliggørelse af eksamensdatoer til start 1. november - Psykologi

september ultimo Klinik tilmeldingsfrist - 10. semester 

september september Aftagerpanel - Idræt

september september Informationsmøde - Specialer - Farmaci

september september Udarbejdelse af udkast til næste års budget

september september-oktober Evaluering af studiestart - alle uddannelser (BA + Sundhedsfaglig kandidat, Klinsk sygepleje, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Fysioterapi)

september september-oktober Udarbejdelse af evalueringsrapport + møde med målgruppe

september september-november Evaluering - Dimmitendundersøgelser

oktober

01-okt KBU - udsendelse af besked til studerende om forhåndsregistrering 

oktober 01-okt Ansøgningsfrist Udlandsophold - Europa restpladser (Erasmus)

oktober 01-okt Ansøgningsfrist Studenterpuljer

oktober primo Rapport over modulevalueringsresultater for det forrige semester

oktober medio Klinik tilmeldingsfrist - 8. semester 

oktober medio Eksamensklager - Uarbejdelse af notat

oktober medio Studienævnssager - Opgørelse af sager

oktober medio Specialernes Dag - Medicin

oktober medio Afholdelse af Mellem-OSCE, ordinær eksamen

oktober medio Svarfrist til studerende - Studenterpuljer

oktober ultimo Studiepraktik uge 43

oktober utimo (-primo nov.) Bachelorforsvar - Medicin, KB

oktober Offentliggørelse af eksamensdatoer i januar - Folkesundhedsvidenskab

oktober oktober Aftagerpanel - Medicin

oktober oktober-november Ansættelse af tutorer, Opstartsmøder, Budget m.m.

oktober oktober-november On-line møder med optagelsen - koordinering af kandidatoptag (Farmaci, Medicin og Klinisk Bio.)

november

november 01-nov Ansøgningsfrist - Udlandsophold Oversøiske 

november medio Udarbejdelse af katalog til medicinspecialer

november medio Professionssporgruppen - møde

november medio Faglige Vejledere - dialogmøde

november medio Oversigt over forbrug af praktik og klinikpladser

november medio Karriereworkshop med Yngre Læger

november medio Ordinær eksamen Akutberedskab

november medio Planlægning af eksamensdatoer for foråret samt omprøver i august (Med. & KB BA)

november ultimo Booking af eksamenslokaler (Med. & KB BA, forårssemesteret)

november ultimo Oversigt og eksamenslokaler + datoer sendes (Med. & KB BA, forårssemesteret), internt

november ultimo Offentliggørekse af eksamensdatoer på hj.siden (Med. & KB BA, forårssemesteret)

november 27.-29.november Udsendelse af reminder om undervisningstilmelding på FB og BB

november 20.-30. november Undervisningstilmelding (Forårssemesteret)

november november Aftagerpanel - Klinisk Sygepleje

november november Timetalsopgørelse til Styrelsen

november november Vurdering af ansøgere - Kandidatuddannelser mhp. Studiestart 1. feb.

november november Ordinære eksamener - Folkesundhedsvidenskab

november november Offentliggørelse af datoer for ordinære eksamen og reeksamen - Folkesundhedsvidenskab



november november Offentliggørelse af projektkatalog ifm. bachelorprojekter - Folkesundhedsvidenskab

november november-december Forsinkelsessamtaler - Farmaci

november november-december Forsinkelsessamtaler - Folkesundhedsvidenskab

december

01-dec KBU - udsendelse af rykker til studerende om forhåndsregistrering 

december 07-dec Frist for faglige vurderinger - medicin

december medio Dialogmøde  med kliniske lektorer

december medio Frist - Valg af katalogspecialeemne - Medicin

december medio Beskrivende Radiograf - Styregruppemøder

medio KBU - Indsendelse af forhåndsregistrering til sundhedsstyrelsen, eksakt dato varierer

december ultimo Offentliggørelse af eksamensdatoer til start 1. feb - Psykologi

december december Studiestartsundersøgelse - fælles SDU - alle uddannelser

december december Annoncering og ansættelse af instruktorer - Folkesundhedsvidenskab

december december Offentliggørelse af eksamensdatoer for Specialeforsvar - Folkesundhedsvidenskab

december december Orientering og drøftelse af årsrapport fra Censorformandskabet - Medicin

december december Evt. årsberetning fra censorformandskabet behandles i studienævnene, og indgår i uddannelsesberetning

december medio dec. - medio jan. Opdatering af studiestartssider for forårssemester - Alle uddannelser

december december-januar Forsinkelsessamtaler - Sundhedsfaglig kandidat, Fysioterapi, Idræt


