VELKOMMEN TIL PÆDAGOGISK PSYKOLOGI
I anledningen af jeres studiestart, ønsker vi at byde jer hjerteligt velkommen til kandidatuddannelsen i
Pædagogisk Psykologi på DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup.
Vi, cheftutorer og tutorer, har planlagt to introdage, hvor der vil være massere af information, af både
formel og uformel karakter. Vi har skræddersyet og tilrettelagt et program for jer, som vi håber I vil få en
masse ud af. Hensigten med introdagene er, at I bliver budt velkommen og introduceret til uddannelsen og
Campus Emdrup. Vi har i år særligt lagt vægt på, at det bliver nogle sjove og givende dage, hvor I får rig
mulighed for at lære hinanden bedre at kende.
På introdagene er der tid og plads til at stille spørgsmål. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål i
plenum, hvilket andre helt sikkert kan få gavn af. I vil dog også få mulighed for at stille spørgsmål til tutoren
på jeres akademiske laboratoriehold, som I vil lære lidt bedre at kende. Det er kun et år siden vi selv var
helt nye – og vi havde selv en masse spørgsmål som vi havde behov for at få besvaret. Så hold jer endelig
ikke tilbage.
Når vi mødes i studiestarten, vil I møde studerende med andre faglige baggrunde end jeres egen. Der vil
eksempelvis være nogle med en professionsbachelor, mens andre har gennemført en anden
bacheloruddannelse. Nogle er vendt tilbage efter en årrække på arbejdsmarkedet mens andre kommer
direkte fra en uddannelse. Vi glæder os til at høre om de forskellige baggrunde I kommer fra. Det er vores
forhåbning, at vi i studiestarten kan lægge fundamentet for, at jeres alsidige faglige baggrunde kan bidrage
til et mangfoldigt og tværfagligt fællesskab på jeres årgang.
Vi vil gøre os umage for, at I får en rigtig god start på jeres nye uddannelse. Programmet for studiestarten
vil bestå̊ af praktiske, studieforberedende og sociale aktiviteter, hvor I bl.a. vil få en bred introduktion til
studiemiljøet og de tilbud som kan gøre studielivet lettere og bedre.
Nedenfor følger de vigtigste informationer omkring studiestarten, så I kan orientere jer og få en idé om
hvordan dagene vil forløbe. Der kan dog forekomme mindre ændringer i programmet.

Vi glæder os til at tage imod jer d. 31. August!

På vegne af tutorteamet
Isabel Joy Axtmann Hansen og Pernille Sommerfeldt Pedersen, cheftutorer

Orientering fra Universitetet og Facebookgruppe
Alle informationer fra universitetet til jer studerende bliver sendt enten via Blackboard eller – hvis det er
personlig information til enkelte studerende – via den studerendes AU-mail. Det er derfor nødvendigt at
orientere sig begge steder hver dag.
Desuden kan studerende kommunikere med hinanden på Facebook: Hvert år opretter tutorerne en fælles
Facebookgruppe til de nye kandidatstuderende (Aarhus & Emdrup). Her kan de studerende dele
information med hinanden og få opklaret diverse spørgsmål. Sørg allerede nu for at tilmelde dig, ved at
finde gruppen på Facebook: Kandidat i Pædagogisk Psykologi – DPU 2017
https://m.facebook.com/groups/1320191591434738?ref=bookmarks

KORT OVER CAMPUS

