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Notat

Retningslinjer vedr. bachelorstudiestart på Health
Studiestarten forstås bredt set som aktiviteter for nye studerende gennem deres
første tid på universitetet.
Tutorarbejdet er frivilligt, og der skal være klarhed omkring rammerne for de
konkrete opgaver, der knytter sig hertil. Disse retningslinjer er udarbejdet af vejledning og studieformation, Health i samarbejde med dekanatet.
Health støtter studiestarten økonomisk og har det overordnede ansvar for studiestarten. Det er derfor vigtigt, at der løbende er en god dialog mellem de involverede parter.
Formålet med studiestarten er:
 At de nye studerende bliver fagligt og socialt integreret på deres
uddannelse.
 At lette overgangen fra de gymnasiale uddannelser til universitetet ved at de nye studerende får den nødvendige støtte og bliver
introduceret til de nødvendige studiekompetencer, der kræves for
at gennemføre en universitetsuddannelse ved Health.
 At modtagelsen af de nye studerende er af samme høje kvalitet på
alle uddannelser på Health.
Rammer og forpligtelser
Dekanatet og AU studier har følgende rammer for studiestarten.
› Alkohol må ikke indtages i sammenhæng med det faglige program
›

Der skal sikres behagelig og festlig start for de nye studerende

›

Det skal sikres, at rusintroduktionen også indeholder arrangementer,
hvor alkohol ikke indtages.

Vejledning og studieinformation,
HE
Aarhus Universitet
Vennelyst Boulevard 9
8000 Aarhus C

Tlf.: 87167414
Fax: 87150201
E-mail: cas@au.dk
www.au.dk

Dato: april 2014

Side 1/3

AARHUS
UNIVERSITET

›

Det skal sikres, at budgetter overholdes

›

Tutorerne skal forhindre adfærd, der kompromitterer de nye studerendes
integritet og værdighed

›

Som rusinstruktor skal man fremstå som et godt eksempel under hele introduktionen

›

Som rusinstruktor er man ambassadør for det pågældende hovedområde
og dermed Aarhus Universitet

Alkoholpolitik
Nedenstående regler gælder ved afholdelse af studieintroduktionsarrangementer, uanset om disse foregår på campus eller andetsteds.
1.

I forbindelse med studieintroduktionen er det ikke tilladt for tutorerne eller
de nye studerende at drikke alkohol under de faglige arrangementer. Cheftutorerne skal sikre sig, at der under hele studiestarten altid er tutorer, der ikke indtager alkohol.

2.

På hytteturen skal minimum én af de tutorer, som ikke drikker, være i besiddelse af et kørekort og have adgang til bil.

3.

Hvis rusturen afholdes i nærheden af vand, må der ikke bades i beruset tilstand.

4.

Nye studerende må under ingen omstændigheder udsættes for aktiviteter,
der kan virke grænseoverskridende for eller stødende på den enkelte. At sige
nej til alkohol må aldrig resultere i, at den nye studerende skal sige nej til at
deltage i et arrangement.

5.

Tutorerne må ikke opfordre nye studerende til at drikke. Hverken direkte eller ved planlægning af aktiviteter/lege, der forudsætter indtagelse af alkohol.

6.

Vejledning og studieinformation, Health er ansvarlig for studieintroduktionen
og for at alkoholpolitikken overholdes af tutorerne.

7.

Der skal i rusintroduktionen, herunder på hytteturen, indgå arrangementer,
hvor der ikke indtages alkohol. Evt. indførelse af alkoholfrie zoner, både i tid
og sted.
Forsikringer
Alle opfordres til at tegne en heltidsulykkesforsikring – både tutorer og studerende
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De studerende ved Aarhus Universitet er ikke dækket af en forsikring. Det betyder, at hvis de studerende volder skade på andre eller andres ting, skal de selv
eller via deres egen forsikring erstatte skaden. Hvis der sker skade på den studerende selv, er det også den studerens egen ulykkesforsikring, der skal dække.
Sanktioner
I forhold til sanktioner henvises til Aarhus Universitets regler af 1. januar 2013
om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Aarhus Universitet
(http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/0%3A-styrelse%2Cadministration/01/01-06/)
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