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VELKOMMEN TIL DPU 

Kære nye studerende,  

Tillykke med din optagelse og velkommen til pædagogisk psykologi på DPU, Aarhus Universitet, 

Campus Aarhus. Vi glæder os meget til at møde dig og byde dig velkommen.  

 

FØR, UNDER OG EFTER STUDIESTARTSDAGENE 

For at give dig en god start på uddannelsen har vi planlagt et studiestartsprogram til dig og dine 
medstuderende torsdag d. 27 og fredag d. 28. august 2020, som giver dig god mulighed for både 
at få styr på alt det praktiske, få indsigt i det faglige miljø, du skal til at være en del af, og selvfølgelig 
for at møde dine medstuderende, undervisere og igangværende studerende.  Udover de to dage, 
vil der være øvrige aktiviteter både før og efter studiestartsdagene, som vi stærkt anbefaler dig at 
deltage i, så du kan få den bedst mulige start på DPU. Grundet COVID 19 har universitetsledelsen 
besluttet at gøre en del af studiestarten og undervisningen i efteråret digital. Det forudsætter, at du 
har en computer med kamera og et par gode høretelefoner med mikrofon.  

 

Før studiestartsdagene 

For at være godt klædt på til studiestart, anbefaler vi at du over sommeren især orienterer dig rigtig 
godt på følgende links (hyperlinks indsat): 

• Studiestartsiden.  
• ”Tjekliste til studiestartere” 
• Videobiblioteket der indeholder velkomsttale fra institutleder, introduktioner til f.eks. 

studievejledningen, biblioteket, studenterpolitik mv.  
•  AUs it systemer    
• Din specifikke uddannelses studiestartsside 
• Seneste Covid 19 orientering fra AU  
• Studypedia – hvor du finder en masse gode råd om at være studerende på AU  
• AUs anbefalinger og vejledninger til at være ”digital studerende”  

 

  

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/tjekliste-til-nye-studerende/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/ka-dpu/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/ka-dpu/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/ka-dpu/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/corona-information-fra-arts/
https://studypedia.au.dk/
https://studypedia.au.dk/online-studiearbejde/
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Studiestartsdagene  

Torsdag d. 27. august 2020 – Digital dag på Zoom: 
https://aarhusuniversity.zoom.us/j/61738539190 
 

9.00 - 9.15  Introduktion til Studiestartsdagene  
  Dine tutorer siger velkommen og gennemgår programmet for dagene 
 
9.15 - 9.40  Introduktion fra instituts- og afdelingsledere 

Claus Holm og Charlotte Mathiassen byder velkommen til alle nye studerende. 
 
9.45 - 10.30  Digitale Prøveforelæsning 
  Introduktion til undervisningsformen på DPU ved Louise Bøttcher 
 
10.30 - 10.45  Pause 
 
10.45 - 11.30  Hvad kan man blive som pæd.psyk’er? 

Oplæg fra forskellige Pæd.Psyk alumni indenfor følgende beskæftigelser: 
- PPR 
- Professionshøjskole 
- Konsulent 
- HR-afdeling 
- Ph.D student 

 
11.30 - 12.15  Pause 
 
12.15 - 13.15  Informationsvideoer 

Fra Biblioteket, Uddannelsesnævnet for Pæd. Psyk., Studienævnet, 
Studievejledning, Karriere, og Studypedia 

 
13.15 - 13.45  Spørgerunde og program for morgendagen 

Fredag d. 28. august 2020 – fysisk fremmødedag 
 

9.30 + 9.45  Find jeres tutorer og lokale  
Vi mødes udenfor bygning 1481. Labhold 1 og 2 mødes kl 9.30. Labhold 3 og 4 
mødes kl. 9.45. Tutorerne for Pæd. Psyk. er i gule t-shirts. I vil modtage en mail 
med oplysning om labholdsnr, ellers kan det findes på BlackBoard. 

 
10.00 - 11.00    Morgenbuffet og hyggesnak 

Afdelingsleder for afdelingen, pædagogisk psykologi Charlotte Mathiassen og 
Lektor og underviser på modul 1 Ditte Alexandra Winther-Lindqvist, vil komme 
rundt til labholdende og sige velkommen til jer. 

 
11.00 - 12.45  Sociale aktiviteter på labhold 

- Her vil du få mulighed for at lære dine medstuderende bedre at kende 
- Rundvisning på campus 

 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/61738539190
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12.45 - 13.30  Frokost (Huske at medbringe frokost - kan også købes i caféen/kantinen) 
 
13.30 - 17.00  Faglige og sociale aktiviteter på labhold  

- Studietekniske råd 
- Konkurrence mod de andre labhold  
- Opsamling og evt. Spørgsmål 
- Evaluering 

 
17.00 - ??  Fællesspisning og hyggeaften på labhold 
 
Husk: computer, tablet eller smartphone, da I skal evaluere studiestarten og bruge dem under fremmødes 
dagen 
 
 
Den videre studievelkomst på DPU.  
Fra mandag d. 31. august starter semesteret og hermed din undervisning.  
I den første tid på studiet vil du opleve at få en del tilbud, der - i sammenhæng med og/eller rundt 
om din undervisning - hver især og på forskellig vis vil klæde dig bedst muligt på til at komme 
igennem dit studium. Der vil f.eks. være en workshop om studiegrupper, hvor du og din gruppe får 
vigtige redskaber til at skabe de bedste rammer for samarbejdet.  Du skal også en tur forbi 
biblioteket, som vil fortælle om deres mange tilbud og ressourcer. På Studieportalen kan du også få 
overblik over de løbende arrangementer som bl.a. Studievejledningen og Arts Karriere holder.   

 

LIDT OM LIVET SOM STUDERENDE PÅ DPU  

Hvad vil det sige at være fuldtidsstuderende:  

Et fuldtidsstudium svarer til 30 ECTS pr. semester. Omsat i timer siger det europæiske meritoverførsels- 
og meritakkumuleringssystem, at 1 ECTS-point er 27,5 timer - altså ca. 825 timer på et semester. Det 
svarer i store træk til omkring 40 timer om ugen i de 20 - 22 uger et semester varer.  

Du vil opleve, at der er nogle studieaktiviteter, der bliver initieret af undervisere og andre du selv 
og/eller din gruppe skal tage initiativ til. Du vil opleve nogle aktiviteter med dine undervisere og 
andre uden. Sidst men ikke mindst vil du opleve aktiviteter både på campus, uden for campus og 
virtuelt. Men det er også vigtigt for os at understrege, at et studium er mere end summen af 
undervisning og forberedelse. Det er også at deltage i andre tilbud, der kan perspektivere dine 
studier. Det kan være, at du deltager i faglige debatcafeer, studenterpolitiske møder eller workshops 
hos Arts Karriere eller biblioteket. Måske du læser de artikler og gennemfører de øvelser, der ligger 
på Studypedia. Det kan også være, at du har en aftale med studievejledningen eller bruger byens 
kulturelle tilbud til at perspektivere dine studier. I nedenstående model kalder vi denne tid for 
”Studielivstid”.  

  



Pædagogisk Psykologi 

Danmarks Institut for Uddannelse og Pædagogik     
Aarhus Universitet 
Campus Emdrup Tuborgvej 164 
2400 København NV     Side 5 af 6 

 

 

VELKOMMEN FRA AFDELINGSLEDER OG TUTORER 

Kære nye studerende! 

Hjerteligt velkommen til KA i pædagogisk psykologi, som 
efter et spændende og arbejdsomt forløb over de 
kommende år vil gøre jer i stand til at skrive: Cand. Pæd. i 
pædagogisk psykologi på jeres CV.  

Jeg glæder mig til at møde jer i uge 35! VELKOMMEN 

 

De bedste hilsener,     

Charlotte Mathiassen, 

Afdelingsleder, pædagogisk psykologi.  

 

 

Kære nye medstuderende 

Vi er jeres cheftutorer for studiestarten 2020 på KA i pædagogisk psykologi.  Sammen med 

resten af tutorholdet glæder vi os til at byde jer velkommen d. 27-28 august! 

Har I spørgsmål vedr. studiestarten må I meget gerne kontakte os 

 

 

 

                 

 

 

Amelia Midgley                      Louise Lund Breil 

               201903366@post.au.dk                 201903394@post.au.dk 

 

mailto:201903366@post.au.dk
mailto:201903394@post.au.dk
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FØLG UDDANNELSEN OG DPU PÅ FACEBOOK 

Pæd. Psyk. 2020  Gruppen for dig og dine nye medstuderende på Pædagogisk Psykologi, 
Campus Aarhus 2020. Her kan du stille spørgsmål og få flere 
informationer om studiestarten: 
www.facebook.com/groups/3006735269413118 

Paideia Gå evt. ind og 'like' DPU, Campus Aarhus fredagsbar. Her kan du blive 

opdateret om, hvornår der er fredagsbar på dit nye studium. 

DSR   DSR – De Studerendes Råd på DPU understøtter studiemiljø og godt 

studieliv. Hvis du vil følge med i, hvad der sker, eller selv har ideer til 

foreninger eller andet, så kontakt DSR. 

Facebook gruppe: https://www.facebook.com/DSRDPU/  

Hjemmeside: https://dpu.au.dk/uddannelse/studiemiljoeveddpu/destu

derendesraad/  

DPU, Aarhus Universitet  Instituttets officielle Facebook-side, hvor der jævnligt kommer relevante 

informationer. 

Studievejledningen DPU  Studievejledningens Facebook-side, hvor der kommer opslag om 

forskellige workshops og anden studierelevant information.   

Studypedia og studieliv        Facebookgruppen Studieliv på Arts giver gode råd og 

ideer til studielivet og studierne 

 

ANDRE NYTTIGE HJEMMESIDER 

IT-Support https://medarbejdere.au.dk/administration/it/ithovedomraader/arts/ - 

Skriv gerne til IT-support omkring tekniske problemer 

Studiestartsiden På studiestartssiderne  (link) kan du bl.a. finde den vigtige ”tjekliste til 

studiestartere” med information om studiekort, AU-mail, trådløst netværk 

og meget anden relevant information om studiestarten på vores fakultet, 

Arts. 

Studieportalen På Studieportalen finder du oplysninger om blandt andet undervisere, 

studievejledning, fag, studieordninger og eksamensformer. Her er alt 

http://www.facebook.com/groups/3006735269413118
https://da-dk.facebook.com/PAIDEIABARN/
https://www.facebook.com/DSRDPU/
https://dpu.au.dk/uddannelse/studiemiljoeveddpu/destuderendesraad/
https://dpu.au.dk/uddannelse/studiemiljoeveddpu/destuderendesraad/
https://da-dk.facebook.com/DPU.AarhusUniversitet/
https://da-dk.facebook.com/studvejdpu/
https://www.facebook.com/StudielivARTS/
https://medarbejdere.au.dk/administration/it/ithovedomraader/arts/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/tjekliste-til-nye-studerende/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/tjekliste-til-nye-studerende/
http://www.studerende.au.dk/arts
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information, du skal bruge under studiet samlet. 

Studypedia Alt muligt vejledningen til studerende på AU www.studypedia.au.dk 

Aarhus Universitet           www.au.dk - Aarhus Universitets hjemmeside 

FIND VEJ TIL DPU 

Brug hjemmesiden eller download app’en: AU Find 

 

 

KONTAKTINFORMATION 

Har du spørgsmål vedr. din uddannelse, som du ikke får svar på via Studieportalen eller 

Studiestartsiden, kan du kontakte Studiecenteret eller Studievejledningen på DPU. 

Er du i tvivl om noget vedrørende studiestarten, er du velkommen til at kontakte dine tutorer. De er 

her for at hjælpe dig og dine medstuderende til at få en god studiestart.  

Amelia: 201903366@post.au.dk 

Louise: 201903394@post.au.dk 

Vi glæder os til at se dig torsdag d. 27. august og til at give dig og dine medstuderende en god 

studiestart! 

 

 

http://www.studypedia.au.dk/
http://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort
http://www.au.dk/om/organisation/find-au/aufind/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/vejledningstilbud/studiecenter-arts/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/vejledningstilbud/studievejledere/edu/
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