
Regler om god etisk adfærd på introkurser 
 
Introkursernes overordnede formål er at give alle nye studerende en god 
faglig introduktion til studiet og et godt socialt grundlag for deres videre 
deltagelse i studiet. Introkurserne skal således planlægges og afvikles med 
nødvendig hensyntagen til de enkelte deltagere og med skyldig respekt for 
disses kulturelle, religiøse og personlige forskelle og holdninger. 
 
Det gælder endvidere: 

 Introkurserne er en del af studieprogrammet, og kurserne afvikles således 
i handelshøjskolens regi og med højskolen som overordnet ansvarlig for 
indhold og afvikling. Studienævnet er ansvarlig for introkurserne for den 
pågældende uddannelse og skal på forhånd godkende det samlede 
introprogram, herunder dettes omfang, indhold og afviklingsform. 

 Introvejlederne er udpeget af højskolen til at forestå kursernes afvikling og 
er i den forbindelse undergivet instruktionsbeføjelse fra højskolen, dvs. fra 
studielederen eller den vedkommende har udpeget til at være tilsyns-
førende. 

 
Af ovenstående følger:  

 Introkurserne skal i form og indhold afvikles på en måde, der er i overens-
stemmelse med de værdier højskolen står for, og på en måde, som 
højskolen kan stå inde for. Der skal i den forbindelse tages hensyn til, at 
der deltager studerende med forskellige etiske normsæt og grænser for 
personlig integritet, og at alle studerende skal kunne deltage på lige fod. 
Der må således ikke i introforløbet forekomme elementer (de være sig af 
faglig eller social/underholdningsmæssig karakter), der strider mod 
højskolens værdier eller som kan være stødende for deltagerne. 

 Introvejlederne skal under udøvelse af deres hverv under introkurset i dets 
helhed (dvs. også uden for de programlagte perioder) udvise en adfærd, 
der er egnet til at repræsentere højskolen.  

 
Specielt vedrørende seksualitet og anvendelse af rusmidler fastsættes 
følgende regler: 

1. Der må ikke i introforløbet indgå elementer, der forudsætter nøgenhed 
eller som opfordrer til nøgenhed. 

2. Der må ikke i introforløbet indgå elementer, der indeholder eksplicitte 
seksuelle aktiviteter eller elementer, der rummer implicitte seksuelle 
undertoner, der kan virke stødende på deltagerne. 
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3. Deltagere i introkurserne (vejlederne såvel som og studerende) må ikke 
udsætte andre deltagere for nogen form for seksuel chikane. 
Handelshøjskolen betragter det som en skærpende omstændighed, hvis 
det er en vejleder, der krænker en studerendes værdighed. 

4. Der må ikke i introforløbet indgå elementer, der forudsætter indtagelse af 
alkohol eller som opfordrer til indtagelse af alkohol (herunder ”ølstafet” el. 
lign.) 

5. Der må ikke under introforløbet indtages euforiserende eller narkotiske 
rusmidler af nogen art (gælder såvel vejledere som studerende). 

 
Overtrædelse af ovenstående kan medføre sanktioner efter bestemmelserne 
i højskolens ordensregler. Specielt bemærkes at introvejledere, der gør sig 
skyldig i grove overtrædelser af reglerne, vil kunne risikere relegation fra 
højskolen. 
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