
VIL DU VÆRE SOCIAL TUTOR?

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET SØGER SOCIALE TUTORER 
OG KOORDINERENDE TUTORER TIL NÆSTE STUDIESTART PÅ: 
 
- MEDICIN/KLINISK BIOMEKANIK  
- PSYKOLOGI 
- FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB OG 
- AUDIOLOGI

Vi søger studerende 
• Der kan hjælpe de nye medstuderende med at skabe 
venskaber og sociale tilhørsforhold 
• Der er socialt engagerede 
• Der kan holde mange bolde i luften samtidig 
• Der er ansvarlige og pålidelige 
• Der kan deltage i planlægningen og i selve aktiviteterne 

Som social tutor  
• Kommer du til at præge studiet og studiemiljøet 
• Lærer du en masse nye mennesker at kende 
• Lærer du at organisere og lede aktiviteter 
• Styrker du dine sociale kompetencer på studiet 
• Får du erfaring med at koordinere og planlægge  
   arrangementer 

Social- og koordinerende tutor   
Som social tutor skal du først og fremmest være et forbillede for det nye hold af studerende og sørge for, at de 
føler sig velkomne. Derudover skal du hjælpe de nye studerende med diverse praktiske aspekter af studiet. Som 
social tutor får du en central rolle i planlægningen og afviklingen af studiestarten. Som koordinerende tutor har du 
derudover også  ansvaret for den løbende kontakt mellem Studiestartskoordinatoren på fakultetet og 
tutorgruppen, ligesom du vil have et særligt ansvar for budgettet til studiestarten. 
 
Ansøgningsfrist 
Du bedes maile din ansøgning til Emilie Louise Holk på eholk@health.sdu.dk senest d. 1. april 2020. I 
ansøgningen bedes du angive hvilket studie og semester du er på samt angive om du søger stillingen som social 
eller koordinerende tutor eller begge dele.  
OBS:Der vil blive afholdt et opstartsmøde i ugerne 15/16 (dag og tid endnu ikke bestemt). 
 
Aflønning: Til stillingen som social tutor er der knyttet et honorar på 5.000 og koordinerende 6.000. 
 
Ansættelsen sker på baggrund af din ansøgning, og der vil altså ikke blive afholdt samtaler. Hvis du har yderligere 
spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Emilie Louise Holk på eholk@health.sdu.dk.  
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