
Program for studiestart på Maskinteknik, sommer 2018 
Forventet program – hold øje med ændringer op til studiestart 

Mødested: Den første dag skal du møde op i Auditoriet på Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C 

Mødetid: Programmet starter kl. 9.00 – kom i god tid. Tutorerne vil stå parat til at vise vej, når du 
ankommer. 

Ved studiestart bliver I inddelt i to hold –M1X og M1Y.  

1. studiedag, onsdag d. 22. august, Velkomstdag 
  
09:00-09:40 Velkomst i auditoriet 
09:40-10:10 - Navneleg i klasserne - M1X i lokale 01.018 og M1Y i lokale 03.134 
10:10-11:20 - Rundvisning, fagligt foredrag og ryste-sammen aktiviteter 
11:20-11:35 -  Pause 
11:40-12:20 -  Oplæg ved dekanen og direktøren for Ingeniørhøjskolen, auditoriet 
12:20-12:50 - Pause 
12:50-13:50 -  Rundvisning, fagligt foredrag og ryste-sammen aktiviteter 
13:50-14:50 -  Rundvisning, fagligt foredrag og ryste-sammen aktiviteter 
15:00-16:00 Præsentation af øvrigt studiestartsaktiviteter 
16:00-20:00 Hygge i Haddokks, Navitas’ fredagsbar 
 
 

2. studiedag, torsdag d. 23. august, Rystesammendag #1 
 
Jeres 2. studiedag byder på en blanding af jeres tutorer, jeres nye lærere, jeres nye medstuderende og sidst 
men ikke mindst - en super god dag! 
 
M1X skal være i lokale 01.018 og M1Y i lokale 03.134 
 
NB: Husk PC til IT introduktion* - se info på side 3 i dette program. 
 
08.00-09.40 - Lærerblok i klasserne. Her har i undervisning og introduktion. 
09.40-10.10 - Pause 
10.10-11.50 - TUTORTID OG SPAS! Jeres tutorer henter jer i klasserne til gak og gøgl! 
11.50-12.20 - Pause 
12.20-14.00 - Lærerblok i klasserne. Igen en blanding af undervisning og introduktion. 
14.00-14.20 - Pause 
14.20-?? -       TUTORTID OG ENDNU MERE SPAS! Udenfor holder vi en sjov og hyggelig eftermiddag med 
diverse aktiviteter, konkurrencer m.m. 
 
Vi glæder os super meget til endnu en dag sammen med jer! 
 

https://findvej.dk/IngeLehmannsGade10,8000


3. studiedag, fredag d. 24. august, Rystesammendag #2 
 
Begge hold mødes i lokale 03.055 

 
08:30-09:40 Morgenmad i klasserne med undervisere og tutorer 
09:40-10:10 Pause 
10:10-11:50 Undervisningsblok (evt. Insights intro) 
11:50-12:20 Pause 
12:20-13:30 Ryste-sammen arrangementer i klasserne 
17:00-  Pubcrawl arrangeret af tutorerne, mødested følger 
 
 
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-navitas/ 

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 

 

*Forberedelse til It-introduktion  
Torsdag d. 23/8 er der IT intro-workshop på programmet. Det forventes, at du på forhånd har oprettet dig 
som bruger på ”mit.au.dk” og kender din adgangskode.  
 
Under workshoppen gennemgår i denne vejledning, 
 
Hovedpunkter, som du skal have styr under workshoppen: 

- adgang til eduroam og Blackboard(BB) 
- oprettelse af VPN-forbindelse 
- installation af ASE-applikationer  

Den sidste halve time vil der være en repræsentant fra IT-helpdesk til stede. 
 
 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/studiestart-2018/studiestart-diplomingenioer/studiestartsinfo-navitas/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/studiestart-2018/studiestart-diplomingenioer/studiestartsinfo-navitas/
http://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/ST/diplomingenior/Filer/Studiestart/IT_guide_sommer_2018.pdf

