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UDDANNELSESVIDENSKAB

Kære studerende, Velkommen på
uddannelsesvidenskab!
Tillykke med din optagelse og velkommen til Uddannelsesvidenskab 2017 på
Aarhus Universitet, Nobel Parken (N, Jens Chr. Skous vej)
At starte på et nyt studium kan føles som en stor omvæltning; måske er du lige flyttet
til byen, måske er det ved at være lang tid siden, at du har åbnet en bog, måske
kommer du fra et andet studium, hvor tingene har fungeret på en helt anden måde,
eller måske kommer du direkte fra en ungdomsuddannelse, hvor alt er tilrettelagt for
dig. Derfor er vi en stor flok tutorer, der står klar til at hjælpe dig så godt i gang med
studiet som overhovedet muligt.
På de kommende sider finder du en masse praktiske informationer, som vil være
væsentlige for dig og din studiestart. For at hjælpe dig godt i gang på uddannelsen har
vi tutorer skræddersyet et program, som vil give dig en god studiestart, og som vil ryste
dig og dine medstuderende godt sammen. Vi har lagt vægt på, at du får en tryg og
lærerig studiestart, som vi håber, at du vil tage godt imod.
Denne pjece indeholder et program over introdagene i rusugen samt relevante
informationer om rusturen. Introdagene vil byde på en god blanding af faglige og
sociale arrangementer, der vil belyse, hvad det vil sige at være universitetsstuderende
på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU). Introdagene ligger i uge 35
fra mandag d. 28/8 til fredag d. 1/9. Foruden introdagene har vi stablet en fed introtur på benene, hvor både det sociale såvel som det faglige vil være i fokus. Intro-turen
ligger i uge fra onsdag d. 13/9 til fredag d. 15/9.
Slutteligt skal du vide, at vi også vil være dine tutorer efter intro-ugen og intro-turen,
og at du derfor altid kan komme til os med dine spørgsmål eller bekymringer, også
efter du er kommet godt i gang med studiet.
Er du i tvivl om noget, så tøv ikke med at kontakte os. Vi er her for at give dig den bedst
tænkelige start på en uddannelsen, som er relativ ny, men virkelig spændende. Vores
kontaktinformationer finder du sidst i denne pjece.
Vi glæder os til at møde dig og komme i gang med nogle en uforglemmelige uger.
De bedste hilsner fra,
Tutorerne
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INTRO-UGEN
Intro-ugen byder på faglige såvel som sociale aktiviteter og har til formål at introducere
jer for det nye studie, studiemiljøet og give jer et socialt holdested på
Uddannelsesvidenskab. I løbet af ugen vil I blive introduceret for jeres fag, samt nogle
af underviserne og vil få en masse praktisk information.
Herudover vil der være klassiske og anderledes navnelege, ture rundt i Aarhus og ikke
mindst det traditionsrige park-løb, som foregår i Uniparken. Vi vil sørge for
forplejning, i form af morgen- og aftensmad nogle af dagene i løbet af ugen. Målet for
ugen er at give jer en uforglemmelig oplevelse og det bedste udgangspunkt for jeres
fremtid på Uddannelsesvidenskab.
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PROGRAM
Mandag d. 28-8

Mødested: Lokale: 1324-025. Der står tutorer i uniparken til at vise jer vej!
Kl. 09.00: Birgitte Dam og Jonas A. Lysgaard byder velkommen på bacheloruddannelsen
i uddannelsesvidenskab. Derudover vil der være præsentation af
studievejledere og tutorer, samt inddeling i familier (Intro-grupper).
Kl. 11:00: Frokost i familierne.
Kl. 12.00: Lær dine medstuderende at kende!
Kl. 13.00: Rundvisning i Nobel parken
Kl. 14:00: Det store UDV-Løb
Kl. 17:00: Fælles opsamling – Vi runder dagen af i fællesskab, med diverse
overraskelser!
KL 18:30: Tak for i dag, hvis du har lyst kan du blive og hygge med dine nye kammerater.
Medbring: Madpakke, kontanter og tøj efter vejret.

Tirsdag d. 29-8
Mødested: Lokale 1324-025
Kl. 09.00: Prøve forelæsning v. Jonas A. Lysgaard
Kl. 10:30: Pause
Kl. 10:45: Introduktion til websider og internet på AU
Kl. 11.15: Pause – Spisning af medbragte madpakker
Kl. 11:45: Introduktion af foreninger, der er relevante for jer som
uddannelsesvidenskabere
Kl. 13:00: Fælleslege
Kl. 14:00: Hashtag-løb! Hvor vi blandt andet skal stifte bekendtskab til: Det kongelige
bibliotek, Nobels bibliotek, Stakbogladen; Hvor i får mulighed for at købe
bøger til 1. Semester
Kl. 15:45: Vi slutter i studenterhusets bar, hvor vi får slukket tørsten!
Kl. 17:00: PAUSE! Spis noget mad, gå i bad og tag dit flotteste tøj på. Er du hjemløs i
dette tidsrum, kan man søge husly hos en af de søde tutorer!
Kl. 19:00: Vi mødes ved Magasin på Lilletorv til ”by-kravl”, hvor glade tutorer venter på
jer!
Medbring: Madpakker, studiekort, COMPUTER! og penge til bøger (husk en
taske til bøgerne).

Onsdag d. 30-8

Mødested 09:00: Gården i Nobel Parken
Kl. 09.30: Introduktion til holdundervisning på uddannelsesvidenskab
Kl. 11.00: Pause – Spisning af medbragte madpakker
Kl. 12.00: Forelæsning v. Anne-Marie Eggert Olsen
Kl. 13.00: Fælles afgang mod Risskov
Kl. 13.30: Chiller-”løb” i skoven hvor sanserne vil blive udfordret og samarbejdsevnerne
testet
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Kl. 16.00: Tak for i dag, du har fri, tag hjem og slap af, og lad op til morgendagens
aktiviteter
Medbring: Madpakke, Computer og tøj efter vejret.

Torsdag d. 31-8

Mødested 08:30: Gården i Nobel Parken
Kl. 09.00: Introduktion til holdundervisning på uddannelsesvidenskab
Kl. 10.30: Pause
Kl. 11.00: Forelæsning v. Anders Kruse
Kl. 12.30: Pause – Spisning af medbragte madpakker
Kl. 13.00: Omklædning til ”DEN STORE DANNELSESREJSE”
Kl. 14.00: ”DEN STORE DANNELSESREJSE” – I uniparken
Kl. 18:00: Fællesspisning i Paideia Bar’n – Derefter vil Bar’n være åben – Mulighed for
en hyggelig aften med dine studiekammerater
Medbring: torsdag er en lang dag. Så husk en stor madpakke og penge. Vi
skal være udenfor næsten hele dagen, så medbring tøj der passer til vejeret.
Husk ligeledes din udklædning – dine tutorforældre vil give dig nærmere
information når i starter mandag d. 28-8

Fredag d. 1-9

Mødested: Hos enten din tutormor eller tutorfar. Dette får du at vide om
mandagen, når du starter.
Kl. 08.30: Mød op til et lækkert morgenbord i familiens skød som afslutning på et
spændende og lærerigt introforløb. Herefter følges familierne op til Uniparken.
Kl. 11.00: Oplæg i auditorium – Introduktion til studiegrupper, oplæg v. Maria Solhøj Færdiguddannet uddannelsesvidenskaber og introduktion til dvs. foreninger.
Kl. 12.00: Oplæg v. Magistrene og De studerendes råd.
Kl. 12.30: Pause – Spisning af medbragte madpakke og mulighed for at snakke med
repræsentanter fra Magistrene og De studerendes råd.
Kl. 13.15: Oplæg v. Lærestanden (Forsikringsselvskab), studievejledningen: ”Mig som
studerende”. Herefter vil der være online-evaluering af Intro-ugens forløb og
afrunding v. Cheftutorer ☺
Kl. 15.00: PAUSE! – Gå hjem og gør dig klar til en festaften i UDV’s helt egen ”Paideia
Bar’n”! Er du hjemløs i dette tidsrum, kan man søge husly hos en af de søde
tutorer!
Kl. 18:00: Fest i Nobel parken, der vil være lækker mad og velkomstdrinks! Kom og hold
en fest med os og dine nye kammerater inden skolestart!
Medbring: Madpakke, Computer og Resten af kontanterne fra sparegrisen.
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BETALING, PRAKTISK INFORMATION OG TILMELDING
Betaling OG TILMELDING FOREGÅR PÅ:

www.studiestart-udv-aarhus.nemtilmeld.dk
Senest tilmelding og betaling d. 18/8 – 2017

SAMLET PRIS: 700,For at skabe den bedste intro-uge for dig og dine medstuderende, bedes du betale 250 kr.
inden studiestart. Beløbet kommer til at dække diverse arrangementer, samt mad med
mere til Festaftenen fredag d. 1-9.
Prisen for deltagelse på dette års intro-tur ligger på 450 kr.
Medbring:
Til din intro-uge er det en god ide at medbringe:
•
•
•

Noget at skrive med og på. Lad din computer blive hjemme første dag.
En solid madpakke eller kontanter/betalingskort til hhv. Kantinen, Bar’n eller dvs.
supermarkeder.
Sidst men ikke mindst så medbring dit gode humør, for vi glæder os helt vildt til at
introducere dig til Uddannelsesvidenskab og Nobel Parken.
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VIGTIGE DATOER
D. 28/8 til d. 1/9: Intro-ugen, som vi har introduceret til på de foregående sider.
D. 15/9: Danmarks Største Fredagsbar i Uniparken i Århus. Selvom vi er placeret i
København, er vi stadig en del af Aarhus Universitet, så har I lyst, er I mere end velkomne
til at deltage i de arrangementer, der løber af stablen i Aarhus.
D. 13/9-15/9: Intro-tur til Visby Fritidscenter.
D. 8/9 : Studiestartsfest. Paideia Baren arrangerer i samarbejde med instituttet en fed aften for
alle studerende på DPU. Her kan I også lære folk fra de andre årgange og uddannelser at
kende.
D. 18/9. Kl. 12:00. Lokale: 1482-105 – Nobel parken: Studiestartsprøve – Du får
nærmere informationer herom i intro-ugen.

INTRO-TUREN
UD PÅ TUR, ALDRIG SUR, ABSOLUT IK’ TID TIL EN LUR,
FOR DU SKAL DA MED PÅ ÅRETS FEDESTE INTRO-TUR!
Fra 13-9:

Vi mødes den 13-9 kl. 08:30 i Nobel parken (Sted: N, Jens Chr.
Skous vej). Kl. 09:00: Busafgang mod Visby Fritidscenter.

Til 15-9:

Vi er tilbage på DPU omkring kl. 16:00, hvor vi siger tak for nogle
sjove og gode dage!

Intro-turen kommer til at vare 3 dejlige dage. Vi skal lave sociale ting. Vores destination er
: Visby fritidscenter, Møgelmosevej 51 – Felsted 6200 Aabenraa. I løbet af Intro-ugen vil
temaet for årets intro-tur blive afsløret, så vi alle kan klæde os knaldgodt ud! På
foregående side i pjecen står der informationer om betalingen for intro-turen, og ellers
følger flere informationer i intro-ugen.
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SOCIALE MEDIER
Facebook

UDV 2017 – Aarhus – Gruppen for dig og dine nye studerende på
Uddannelsesvidenskab, Campus Aarhus. Her kan du stille spørgsmål og få flere
informationer om studiestarten.
Din ven Bar’n – Gå ind og 'like' DPU AArhus fredagsbar. Her kan du blive opdateret om,
hvornår der er fredagsbar på dit nye studium.
”Studievejledningen DPU” – Studievejledningens Facebook-side, hvor der kommer
opslag om forskellige workshops og anden studierelevant information.

Andre nyttige hjemmesider
www.studerende.au.dk/arts

www.au.dk
www.su.dk

Her finder du oplysninger om blandt andet
undervisere, studievejledning, fag, studieordninger og
eksamensformer. Her er alt information, du skal
bruge under studiet samlet.
Aarhus Universitets hjemmeside
Uddannelsesvidenskab på AU er en SU-berettiget
uddannelse. Husk derfor at søge om SU, hvis du
ønsker.

Ved du ikke hvor du skal være? Download AU-Find! – En simpel App der guider dig rundt
på Aarhus universitet!
http://www.au.dk/om/organisation/find-au/aufind/

KONTAKTINFORMATION – CHEFTUTORER
Er du i tvivl om noget som helst, er du hjertelig velkommen til at kontakte os tutorer. Vi er
her for at hjælpe dig og dine medstuderende til at få en fabelagtig studiestart. Så brug os,
hvis der behov og tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål.
Navn: Helene Aarestrup Christensen
Navn: Lasse Boll Jørgensen

Telefonnummer: 31183492
Telefonnummer: 28801071
Tutormail: Tutorudv@gmail.com

Vi glæder os til at se dig mandag d. 28-8 og til at give dig og dine medstuderende en
kanonfed studiestart ☺
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FIND VEJ TIL DPU og Nobel parken
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