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Studiefaglige Samtaler – 3K uddannelsen 

Den studerende skal i løbet af 1. semester gennemføre en Studiefaglig Samtale. Samtalen er obligatorisk og 

en forudsætning for, at kunne deltage i udprøvningen af 1. sem. Den anden studiefaglige samtale er et 

tilbud til den studerende og finder sted på 5. semester. Samtalerne er individuelle og har en varighed af 30-

45 minutter. Til samtalerne medvirker den studerende og en underviser/studievejleder.   

 

Formål: 

 At give den studerende mulighed for gennem en forberedt og målrettet samtale at drøfte sin 

studiefaglige arbejdsindsats, sine arbejdsforhold, sin trivsel og sit engagement i relation til 

uddannelsens krav og pædagogiske målsætning sådan som de kommer til udtryk i Studieordningen 

med henblik på at fremme den studerendes studiemæssige, faglige og personlige udvikling i en 

professionsrettet uddannelse. 

 At fremme gennemførelsen blandt studerende, der fastholder, at de har en interesse i at fortsætte 

studiet, men som oplever vanskeligheder af faglig, personlig, social eller pædagogisk karakter. 

 At give den studerende forudsætninger for senere i sit professionelle virke at kunne deltage i 

udviklingssamtaler. 

 

Mål: 

 At den studerende over for sig selv afklarer og tydeliggør sine behov for studiemæssig udvikling. 

 At den studerende får et tydeligt billede af studiets arbejdsopgaver samt af skolens forventninger 

og krav. 

 At den studerende afklarer sit eget syn på, hvad der er vanskeligt ved at skulle tilgodese de krav, 

som uddannelsesinstitutionen stiller. 

 At den studerende afklarer sine ønsker med hensyn til evt. ændringer af egen studiemetode og 

studievilkår. 

 At den studerende afklarer, hvordan egne personlige ressourcer udnyttes. 

 At opstille ideer til, hvad den studerende selv kan gøre for at få mest muligt ud af sit studium i 

forhold til uddannelsesinstitutionens krav. 
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 At den studerende opstiller mål relateret til en vedvarende studiefaglig udvikling. 

 

Etiske overvejelser: 

Hvis der under samtalen afdækkes behov for yderligere vejledning, henvises der til studievejleder. 

 

Hvornår finder den studiefaglige samtale sted: 

På 1. semester og på 5. semester. På 1. semester er samtalen obligatorisk og på 5. semester er den et 

tilbud. 

 

Forberedelse: 

Som forberedelse til samtalen skal den studerende reflektere over spørgsmål i relation til faglig indsats, 

ansvar, egen læreproces, samarbejde med medstuderende og trivsel. Spørgsmålene findes på IntraPol  - 

Information og vejledning – 3 K uddannelsen – Studiefaglige Samtaler. Den studerende udarbejder et 

skriftligt oplæg p 1-2 sider, hvor der redegøres for, hvad den studerende ønsker at tale om til den 

Studiefaglige Samtale. 

 

Dokumentation: 

Dokument omhandlende den Studiefaglige Samtale udfyldes ved afslutningen eller undervejs i samtalen af 

den studerende. Det udfærdigede dokument med begge parter underskrift udleveres til den studerende. 

Kopien lægges til studievejlederen til kvalitetssikring.  Underviseren dokumenterer på IntraPol, at samtalen 

er gennemført. 

 

Samtalens indhold: 

Studiesamtalen skal omhandle den studerendes studieaktivitet og ansvar, herunder forberedelse til 

undervisning, studiemetoder, læring og samarbejde med medstuderende. 

 

Ved den 1. studiefaglige samtale på 1. semester lægges hovedvægten på:             

 At den studerende afklarer, hvordan han/hun trives med studiet og på uddannelsesinstitutionen. 

 At den studerende afklarer sine forventninger til sig selv og til uddannelsesinstitutionen. 

 At give den studerende lejlighed til at gøre status over sit studiefaglige arbejde 

 At den studerende afklarer sit forhold til den kommende praktiske uddannelsesforløb 

 At give den studerende mulighed for at opstille mål for kommende studieperioder 
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Ved den 2. studiefaglige samtale på 5. semester lægges hovedvægten på: 

 At give den studerende mulighed for at afklare og drøfte sin situation som studerende. 

 At give den studerende mulighed for at reflektere over udbyttet af sin indsats på uddannelsens 

hidtidige semestre.  

  At den studerende reflekterer over sin læring i den første praktik med henblik på at skabe den 

bedst mulige læring i den kommende praktikperiode. 

 At give den studerende mulighed for at overveje fremtidige karrieremuligheder. 

 At give den studerende mulighed for at overveje evt. udfordringer i resten af studietiden og opstille 

mål.  
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