Velkommen til Pædagogisk Psykologi i Aarhus!
Først og fremmest vil vi gerne ønske jer tillykke med optagelsen på kandidaten
og ønske jer hjerteligt velkommen til Aarhus Universitet på DPU.

Vi har planlagt to introdage, hvor i vil få en masse information vedrørende det at
være studerende på Aarhus Universitet. Programmet er udformet ift. vores egen
oplevelse af at starte på en kandidat og det at være studerende på Pædagogisk
Psykologi. Hensigten med disse introdage er, at i kan få mulighed for at møde
jeres medstuderende, få viden om uddannelsens opbygning samt mulighed for at
få stillet alle de spørgsmål som i sikkert har til det hele.
Introdagene vil både foregå i en forelæsningssal hvor der vil blive givet en masse
praktisk information og noget at dagene vil foregå på jeres respektive
laboratoriehold sammen jeres labholdstutor.

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 hvad vi kan for at i får en god studiestart og i skal derfor ikke holde jer
tilbage med at tage kontakt til os, når vi mødes den 28/8 og 29/8. I er også
velkommen til at skrive inde på en af de to Facebook-grupper
Der er blevet oprettet en Facebook-gruppe for alle studerende på Pædagogisk
Psykologi:
https://www.facebook.com/groups/1320191591434738/

Ydermere har vi lavet en gruppe kun til jer der studerer i Aarhus:
https://www.facebook.com/groups/320167028422983/

Obs.: Aarhus Universitet orienterer ikke officielt på Facebook, det er kun
studerende imellem der deler information her, derfor kan du godt klare dig uden
denne gruppe, men det gør alt lidt lettere hvis du er medlem.
Vi glæder os til at møde jer 

De bedste hilsner fra tutorteamet
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