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Til nye studerende på kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi i Emdrup

Velkommen til kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi
Kære nye studerende

Pædagogisk Sociologi,
Emdrup

Velkommen til kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi. Vi planlægger et kort
men intenst introforløb til pædagogisk sociologi mandag den 28. august til tirsdag den
29. august.

Anne Larson
Lektor

Der vil desuden torsdag den 31. august og fredag den 1. september være et introarrangement, hvor I for alvor vil møde jeres kommende medstuderende samt få informationer om uddannelsen. Vi forventer ikke, at I efterfølgende kan huske det hele,
så der vil nok blive brug for at repetere. Vi har lavet en velkomstpjece, som kan hentes
via studiestartshjemmesiden:
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/ka-dpu/. Velkomstpjecen vil desuden være at finde på e-læringssystemet (Blackboard), som I kommer til at
bruge i forbindelse med uddannelsen.

Direkte tlf.: +45 8716 3985
Mobiltlf.: +45 9350 8159
E-mail: anne@edu.au.dk
Web: au.dk/anne@edu

I forbindelse med studiestarten vil I blive inddelt i studiegrupper. Det skyldes primært,
at vores erfaring viser, at studiegrupper spiller en væsentlig rolle for både det faglige
og for det sociale udbytte af uddannelsen. En del af undervisningen på første semester
tager desuden udgangspunkt i studiegrupperne – det gælder såvel på Pædagogisk sociologiske teorier som på Videnskab og metode.
Inden studiestart vil vi anbefale, at I tager et kik på studieordningen fra 2017
(https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodk
endtOrdning&dokOrdningId=12828&sprog=da), samt på undervisningsplanerne for
de to fag, der ligger på det enkelte fags side på Blackboard.
Tutorerne glæder sig meget til at ser jer alle og står klar til at tage imod jer på introdagene.
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Det er primært tutorerne, der kommer til at stå til rådighed for jeres spørgsmål om
studiet før og efter introdagene, og de vil allerede nu gerne invitere jer til at blive en
del af jeres holds Facebookgruppe. Meld Jer allerede ind i dag.

https://www.facebook.com/groups/1785582078423165/
Herigennem kan I også kontakte tutorerne løbende før og efter introdagene. De håber
desuden, at mange af jer bliver hængende til det socialarrangement, der vil finde sted
efter det officielle program.
Hvis I har studieadministrative spørgsmål, står Studiecenter Arts til rådighed. Kontaktoplysninger finder I her:
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/vejledningstilbud/
studiecenter-arts/
Vi glæder os alle til at se jer – både i forbindelse med introdagene og løbende gennem
hele studiet. I kan se frem til en travl, men forhåbentlig også lærerig og spændende tid.
Venlig hilsen

Jakob Eder-Jensen og Rasmus Rosenkilde, tutorer i Emdrup
Anne Larson, formand for uddannelsesnævnet for kandidatuddannelsen i pædagogisk
sociologi
Christian Christrup Kjeldsen, afdelingsleder for pædagogisk sociologi pr. 1. august
2017
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