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”Vi arbejder med det 
hele menneske”

På studiet bliver du ikke kun 
stærkere gennem din faglighed, 
men udvikler også dig selv som 

person igennem de valg du    
træffer og oplevelser 

du får

Målet er at dyrke det mindset, at et godt studieliv handler om mere end en 
fagfaglighed. For at synliggøre dette kommunikerer vi til de studerende gennem 
e-læringsplatformen Itslearning. Det giver mulighed for en one-stop oplevelse, fordi
al aktivitet gennem studieforløbet samles her. Det giver følgende muligheder:
• Direkte gensidig kontakt til studerende uden at sende mails
• Opdatere løbene med relevante tilbud for dem, det sted hvor de er på deres studie
• Relevante arrangementer fremgår af de studerendes skema sammen med øvrig
curriculære aktiviteter

I Studierejsen fokuserer vi på emner, der
• Understøtter onboarding og det gode studieliv
• Faciliterer akademisk og faglig udvikling co- eller ekstracurriculært, karrierelæring
og netværkskompetencer
• Synliggør muligheder under uddannelsen fx for at være ambassadør på studiet

• Semesteroverview med generiske informationer om
studiet, inkl. tilmeldinger til fagene, osv.
• Semesterspecifikke temaplaner med udvalgte events og
tilbud m.h.p. de studerendes personlige og karriereudvikling
• Påmindelser om de mest relevante events
• Inspiration til jobs og karriere v.h.a. jobopslag, oplæg og
lign.
• Kontakt til studielederen og støttepersonale for
studerende.

Studierejsen på it-studierne

”Vi understøtter dig i at få et 
meningsfuldt arbejdsliv”

Ved at være bevidst omkring dine 
kompetencer, mål og ambitioner 

kan du blive styrket i at træffe   
valg omkring dit fremtidige 

arbejdsliv 

”Vi tilbyder dig udvikling 
igennem hele din studierejse”

På studiet træffer du små og 
store valg, hvorigennem du får 

erfaringer, som du kan bruge til at 
tone din profil og skabe en rød 

tråd for din studierejse

Landingsside på e-læringsplatform Itslearning

Temaplaner og udvikling af Studierejsen

Projektet ”Studierejsen” er sat i søen fra 2021 med 
målet om at synliggøre den røde tråd i de studerendes 
studieoplevelse. Gennem aktiviteter, som udfordrer og 
motiverer de studerende, rammesættes studierejsen. 
Formålet er at klæde de studerende på til selvstændigt at 
kunne tage ejerskab over processen med at blive afklaret 
om egne evner og ønsker og drømme for fremtiden.

2021

2022

• Metakommunikation om studiet
• Tydelige mål og temaer på hvert semester – hvad er vigtigt
for dig på 1.-4.(6.) semester? Kommunikeret som landing
pages op til semesterstart
• Semesterstart hilsen fra studieleder
• Internt skemalagte påmindelser om datofrie ressourcer og
tilbud, fx vejledning, støtte fra It-vest

2021-temaplaner
1. Studiestart og studieliv

2. Akademiske kompetencer
3. Karriere og netværk

4. Valg på studiet
5. Vil du være med på holdet?

6. Gæsteforelæsninger og
oplæg

Evaluering efter 
det 1. år efter 
lanceringen

1. Samtaler med studerende
2. Analyse af data

3. Identificering af behov ang.
re-design

4. Implementering af
tilpasninger


