BEDRE GRUPPEARBEJDE OG STUDIESTART
- SUPPLERENDE TILBUD TIL UDDANNELSERNES STUDENTERSTUDIEVEJLEDERE

STUDIESTARTSOPLÆG

FEEL GOOD-UNIVERS TIL AAU STUDENT APP

Med afsæt i studenterstudievejledernes idéer
har AAU Studievejledning udviklet studiestartsoplæg på både dansk og engelsk, som
studenterstudievejlederne kan anvende i forbindelse med studiestartsperioden. Dette oplæg indeholder information om emner, som
er særligt relevante for nye studerende herunder blandt andet information om gode studievaner, studieteknikker, motivation, gruppearbejde, Moodle og IT mv.

Feel Good-universet er en ny tilføjelse til AAU Student
App, som har fokus på at skabe et afbalanceret studieliv for de studerende for et bedre studiemiljø på AAU.
Feel Good kan hjælpe de studerende med at planlægge deres tid, nå deres mål og få styr på deres opgaver
– lige fra opvasken til eksamensforberedelsen. Feel
Good indeholder tre værktøjer, som kan bruges uafhængigt af hinanden.

PODCAST
AAU Studievejledningens nye podcast ”Rundkredsen”
omhandler emner, som er relevante og brugbare for
studenterstudievejlederne i deres vejledningsarbejde.
På længere sigt er ambitionen, at podcasten skal udbredes til alle studerende på Aalborg Universitet som
en månedlig udsendelse, hvor temaerne vil følge årshjulet for de studerende og omhandle aktuelle emner
som eksempelvis gruppearbejde, eksamensangst og
studietvivl.

PLAKATER OG FLYERS
Det trykte materiale omhandler alt fra
den gode læring til en god studietid. Ligesom meget af vores digitale materiale, er der også her fokus på at skabe et
bedre studiemiljø på Aalborg Universitet.

PBL-PROJEKT 2019
I samarbejde med uddannelsernes studenterstudievejledere har dette PBL-projekt undersøgt,
hvordan studiestarten for nye universitetsstuderende på Aalborg Universitet kan forbedres, således at de studerende føler sig godt klædt på til
livet som universitetsstuderende. Nærværende
poster viser de konkrete produkter, der er blevet
udviklet i AAU Studievejledning.
Kontakt: Shaline Thedchanamoorthy - sth@adm.aau.dk

‘STUDERENDE FOR EN DAG’
- FORSLAG TIL HEL- OG HALVDAGSPROGRAMMER
Med afsæt i studenterstudievejledernes egne idéer
har AAU Studievejledning sammensat to forskellige
versioner af ’Studerende for en dag’, som studenterstudievejlederne kan bruge som inspiration, når de
skal planlægge ’Studerende for en dag’.

FLERE VÆRKTØJER PÅ
STUDIEVEJLEDNING.AAU.DK
Studieteknikuniverset findes også på vores
hjemmeside, hvor vi har en bredere pallette
af hjælpeværktøjer til de studerende. Feel
Good-universet tager afsæt i hjemmesiden
- men med det interaktive element.

