
 
 

 
 

   
 

 

ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 

Med dette brev vil vi gerne byde dig velkommen som studerende ved Danmarks institut for Pædagogik og 
Uddannelse (DPU) samt give dig en række informationer, som du vil få brug for i løbet af din studietid. 
 
Informationer om dit studium 
Der er tre systemer, som du skal sørge for at få adgang til: 
 mit.au.dk – (STADS selvbetjening) her skal du bl.a. tjekke din eksamenstilmelding m.m. 
 post.au.dk – her er din au-mailadresse, som er den primære emailadresse, vi kontakter dig på. 
 bb.au.dk – (Blackboard) her finder du bl.a. informationer fra underviserne om dit hold.  
 eksamen.au.dk – (digital eksamen) her skal du oploade dine opgaver til eksamenerne. 
 
Du finder links og vejledninger til systemerne på studieportalen for ARTS her: 
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/undervisning/master-paa-iup/ 
 
Kompendier og undervisningsplaner 
På ovenstående link kan du også finde undervisningsplaner (når de er offentliggjort), informationer om 
kompendier og andre relevante informationer. Vi anbefaler, at du bogmærker ovenstående link, så du altid 
kan finde informationerne, når du har brug for dem. Kort oversigt over hvor du kan finde hvad i de forskel-
lige systemer/hjemmesider vedlægges. 
 
Studiekort 
Hvis du følger undervisning i København: 
For at få et studiekort, skal du sende et foto af dig selv til master@dpu.dk. Filen skal navngives med  
studienummer og vedhæftes mailen, som en jpg-fil. Du finder dit studienummer på mit.au.dk. Hvis du  
ønsker at sende billedet med almindelig post, kan du også gøre det. Skriv dit studienummer på bagsiden af 
billedet og send det til masterstudiecentret. 
Vi sender dig en mail, når dit studiekort er udarbejdet og du kan hente det hos masterstudiecentret. Stu-
diekortet fungerer også som nøglekort til bygningerne, så du skal hente det personligt og lave en personlig 
kode. 
Hvis du følger undervisning i Århus: 
For at få et studiekort, skal du oploade et foto til studiekort på mit.au.dk. Når kortet er udarbejdet, vil du få 
det tilsendt med posten, da kortet til studerende i Århus ikke fungerer som et nøglekort i modsætning til 
København. 
 
Lokaler 
Du finder lokaleoversigten på dit modul via: http://springschedule.au.dk/dk/default.aspx 
Husk at tjekke inden hver undervisningsgang, hvis der skulle være sket ændringer. 
 
Masterstudiecentret 
Masterstudiecentret er stedet, hvor du som studerende kan henvende dig med de fleste spørgsmål omkring 
din uddannelse. 
Telefon:  87 16 13 20  
Email:   master@dpu.dk 
Adresse:  Tuborgvej 164, 2400 København NV, lokale A103. 
Åbningstider: Hverdage fra 10-14. For personlige henvendelser er døren dog som regel altid åben. 
 
Vi ønsker dig held og lykke med din uddannelse og har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os. 

 
Velkommen som studerende ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse på  
Aarhus Universitet. 
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