
Introduktion til Aarhus BSS 
Aarhus juni 2019 

 
Kære HD-studerende 
 
Aarhus BSS vil gerne byde alle velkommen til efterårets HD-studie og inviterer derfor til et 
introduktionsarrangement den 26. august.  
 
Det detaljerede program for dagen finder du nedenfor. 
 
Hvad er formålet? 
Arrangementets overordnede overskrift er ”Gør det nemt for dig selv”. Dette tema er valgt, da vi ved, at HD- 
studerende får mange informationer og skal forholde sig til mange ting i forbindelse med HD-studiet.   
 
Endvidere kan vi se, at det er gavnligt for læringsprocessen, hvis du som HD-studerende tidligt i studiet finder 
ind i velfungerende læringsfællesskaber. Derfor vil en del af dagsordenen give dig mulighed for at lære dine 
nye medstuderende at kende, og måske finder du allerede DIN læsegruppe på dagen. 
 
Vi håber, at du har lyst til at deltage i informationsarrangement, og om ikke andet, så vil du med deltagelse 
kunne slippe for at tænke på aftensmaden dén dag, da der serveres en sandwich og en vand. 
 
Er det noget for mig? 
Introduktionen er primært rettet mod nye HD 1. dels studerende og mod studerende på HD 2. del, som IKKE 
har HD 1. del fra Aarhus BSS som adgangsgivende eksamen. Det skyldes, at programmet for en meget stor 
del handler om praktiske informationer, som måske er velkendte, hvis du har taget din HD 1. del på BSS. 
 
Arrangementet finder sted mandag den 26. august kl. 16.30 i  
 
Store Sal 
Bygning 2640 (R-bygningen) 
Fuglesangs Allé 26 
8210 Aarhus V 
 
Se kort over Campus Fuglesangs Allé her.  
 
Arrangementet ligger forud for første forelæsning i Erhvervsøkonomi, så hvis du læser HD 1. del på 
hverdagsholdet (mandage og onsdage), kan du fortsætte direkte videre til undervisningen.  
 
Parkering 
Der er parkeringsmulighed i kælderen under bygning 2610, hvor der er adgang fra Vestre Ringgade. Der er 
endvidere parkeringsmulighed mellem bygning 2640 og bygning 2610, hvis du kommer via Fuglesangs Allé. 
 
  

http://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?b=2610


Introduktion til Aarhus BSS 
Program for introduktionen 
 
Kl. 16.30 Velkomst og præsentation af det administrative team ved studieleder Søren 

Erik Nielsen 
 
Kl. 16.40 Hvad karakteriserer den gode læsegruppe ved Torben Jensen 
 
Kl. 16.50 Workshop om studiegrupper – ”Lær dine medstuderende at kende” 
 
Kl. 17.30  Workshop i IT-systemerne – ”Gør det nemt for dig selv” 
 
Kl. 17.45 IT-supporten og studievejlederne går rundt og hjælper ved bordene (der 

serveres en sandwich og en vand) 
 
 
Hvad skal jeg medbringe? 
For at få den bedste hjælp til opsætning af systemer, anbefaler vi, at du medbringer din pc og den 
mobiltelefon, som du sædvanligvis bruger. 
 
Husk at tilmelde dig!  
Tilmelding er nødvendig, da der i forbindelse med arrangementet vil blive serveret en sandwich og en vand. 
For tilmelding klik her: https://events.au.dk/HDintro2019/tilmelding  
 
Vi glæder os til at kunne byde dig velkommen. 
 
Med venlig hilsen 

 
Søren Erik Nielsen 
Studieleder for HD 
 
Aarhus BSS 
 

https://events.au.dk/HDintro2019/tilmelding

