Velkommen til pædagogisk filosofi!
Vi glæder os til at møde jer til to introdage med praktiske og faglige informationer, men ikke
mindst sociale aktiviteter, hvor I vil lære hinanden at kende og få indblik i det studieliv, der venter
jer.
I kan med fordel tilmelde jer Facebook gruppen Pædagogisk Filosofi 2017 Campus
Aarhus, https://www.facebook.com/groups/156036348296454/, hvor i kan få sat ansigt på jeres
nye medstuderende og holde jer opdateret på studiestarten.
I kan glæde jer til at blive en del af et spændende fagligt miljø, hvor I vil blive udfordret og få
skærpet den kritiske sans. Pædagogisk Filosofi er et studie, hvor åbne og diskussionslystne
medstuderende og undervisere søger dybere ned i almene problemstillinger og sætter
spørgsmålstegn ved mange af de grundantagelser, som vi normalt tager for givet. Som smagsprøve
på jeres kommende tid på studiet vil I i løbet af introdagene opleve flere forskellige oplæg af både
undervisere, specialestuderende og tidligere studerende fra Pædagogisk Filosofi til en smagsprøve
på hvad i har i vente.
Vi anbefaler stærkt, at I møder op til introdagene, da det sociale grundlag, bl.a. i form af
studiegrupper, vil blive etableret, og I får en unik mulighed for at orientere jer i forhold til
medstuderende, undervisere, ældre studerende og de praktiske rammer for hele denne herlighed.
Tirsdag d. 29/8 er der om aftenen arrangeret fællesspisning og bar til studievenlige priser for alle
de nye studerende på DPU. Hvis man ønsker at deltage i middagen, som består at pizza, skal man
tilmelde sig på https://kapaedagogiskfilosofi2017.nemtilmeld.dk/ senest fredag d. 25/8. Det koster
60 kr.
Har man ikke mulighed for at deltage i selve middagen, er man selvfølgelig også velkommen til at
komme senere og hygge med i baren.
Derudover vil vi allerede nu bede jer sætte kryds i kalenderen, så i kan deltage i følgende
arrangementer:
-

Fredag d. 1/9: Fælles semesterstartintro for 1. og 3. semester på Pædagogisk Filosofi
Fredag d. 8/9: Fest for at markere DPUs flytning til Nobelparken
Fredag d. 29/9: Stormøde på Pædagogisk Filosofi.

Vi kommer med flere detaljer omkring arrangementerne i løbet af studiestartsdagene.
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