Sommeren 2017
Kære nye studerende,
TILLYKKE med optagelsen, og velkommen til kandidatuddannelsen i didaktik med særligt henblik på dansk!
Nu er der kun nogle uger til studiestarten, hvor mine kolleger og jeg vil fortælle om studiets form og indhold, og
hvor vi vil tage fat på nogle af de danskfaglige diskussioner, som uddannelsen relaterer sig til. I studiestarten vil
vi også introducere til forskellige læringsformer på universitetet.
Studiestarten ligger i uge 35, og straks herefter begynder undervisningen på 1. semester. Nye studerende skal
følge modul 1: Almen Didaktik og modul 2: Analyse og fortolkning. Man kan forberede sig ved at sætte sig ind i
de respektive undervisningsplaner, som beskriver hvert modul, og man kan anskaffe den litteratur, som er
nævnt i undervisningsplanen.
Når vi kommer lidt nærmere studiestarten, kan I finde link til undervisningsplanerne her på studiestartssiden
under programmerne. På siden med undervisningsplanerne er der link til hvert moduls side på intranettet
Blackboard. Fra 1. september kan man logge på her (http://bb.au.dk), og systemet vil så vise de moduler, man
er tilmeldt.
Skulle I være i tvivl om noget, er det en god idé at tage kontakt til en studievejleder. Både i Emdrup og i Aarhus
findes der studenterstudievejledere, som har erfaringer at dele ud af. Ellers vil vi forsøge at svare på det meste i
studiestartsugen.
Jeres tutorer skriver om studiestarten:
Vi vil opfordre jer til at deltage i studiestarten og de dertilhørende aktiviteter. Det er i løbet af disse dage, at I
lærer hinanden og stedet at kende, så I er klar til studiet. Det er også her, hvor I kan få svar på alle jeres
spørgsmål. Vi glæder os til at se jer. Hilsen Tina og Signe.
- link til
facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/1602090136520480/?ref=aymt_homepage_panel
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Fortsat god sommer!
Bedste hilsner,
Anna Karlskov SkyggebjergUddannelseskoordinator for dansk didaktik

