
Studiestart 2018 - Diplomingeniør i Kemi og fødevareteknologi  

Program for introdagene 

Opdateres løbende - hold øje med ændringer op til studiestarten.  

Mødested: Den første dag skal du møde op i Aulaen, Nordre Ringgade 4, 8000 Aarhus C! (se kort) 

Mødetid: Programmet starter 8.30 – kom i god tid. Tutorerne vil stå parat til at vise vej, når du ankommer 

Tidspunkt Aktivitet Lokale 
Onsdag  
22. august 

  

8.30 - 9.25 Fælles velkomst for Campus 
Katrinebjerg 

Aulaen, Nordre Ringgade  

9.30 – 11.45 Rundstykker + social aktiviteter Kantinen på Hangøvej 2 

11:45 - 12.30 Frokost og gåtur til auditoriet Kantinen på Hangøvej 2 

12.30 - 13.30 Velkomst og info om studiet + 
inddeling i grupper 

Store Aud., 5510-103 

13.40 – 14.30 Rundvisning  
 

14.30 – 15.40  Fremvisning af laboratorier m.m.  

15.40 Mulighed for at gå i fredagsbaren 
(udskænkning fra kl. 16.00).  
Den første time tager tutorerne 
initiativer til aktiviteter, som man 
kan deltage i. 

Katrines Kælder 

Torsdag 
23. august 

    

8.15 - 9.00 Mød dine undervisere + 
rundstykker 

JB2, 5220-314 

9:00 - 10:00 IT-introduktion – husk PC! 
Benyt denne guide 

JB2, 5220-314 

10.00 - 12.00 Orienteringsløb med opgaver JB2, 5220-314 

12.00 - 12.30 Frokost Mødested: Kantinen på 
Hangøvej 

12:45 - 14:00 Præsentation af foreninger og 
udvalg 

 

14.20 - 15.00 Tutorerne underholder Aulaen 

http://www.au.dk/om/kontakt/?b=1412
http://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?b=1412
http://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?b=5510
http://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?b=5125
http://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?b=5220
http://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/ST/diplomingenior/Filer/Studiestart/IT_guide_sommer_2018.pdf
http://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?b=5250
http://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?b=5250


15.00 - ?? Sjov tur rundt i parken – 
aktiviteter i uniparken 

Uniparken  

   

Tidspunkt Aktivitet Lokale 
Fredag 
24. august 

    

8:15 - 9:00 Mulighed for hjælp til IT(kun hvis 
du stadig har uløste problemer) 

Benjamin, 5325 

9:00 - 9:45 Studieinfo Peter Bøgh,  5335-016 

10.00 - 11.00 Matematik og ingeniørvidenskab Peter Bøgh,  5335-016 

11.15 - 12.15 Fødevareproduktion og 
processer 

HA1, 5250-2.28 

12.15 - 12.45 Frokost HA1, 5250-2.28 

12:45 - 14:30 Teambuilding-øvelser HA1, 5250-2.28 

17:00 Rus-1 Event   

 

Dit studiested 

Du finder din afdeling af Ingeniørhøjskolen, på adressen Hangøvej 2, 8200 Aarhus N, bygning 5250 (Se kort).  

En del af din undervisning kommer til at foregå i de nærliggende undervisningslokaler på Jens Baggesensvej 
51-53 bygning 5220. samt andre lokaliteter i området. Mere herom i forbindelse med studiestarten. 

Praktisk info i forbindelse med Studiestart 

Du finder praktisk info om bogkøb, studiekort, IT til nye studerende m.m. på denne side: 
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/studiestart-2018/studiestart-
diplomingenioer/studiestartsinfo-katrinebjerg/ 

Vi anbefaler at du læser siden igennem inden studiestart og får bestilt bøger osv. Det er også rigtig vigtigt, 
at du er i besiddelse af en funktionsdygtig bærbar PC ved studiestart – den skal bruges allerede i 
introdagene 

http://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?b=5344
http://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?b=5335
http://www.au.dk/om/kontakt/?b=5250
http://www.au.dk/om/kontakt/?b=5220
http://www.au.dk/om/kontakt/?b=5220
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/studiestart-2018/studiestart-diplomingenioer/studiestartsinfo-katrinebjerg/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/studiestart-2018/studiestart-diplomingenioer/studiestartsinfo-katrinebjerg/

