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Dekanens velkomst  
 
VELKOMMEN TIL AARHUS BSS, AARHUS UNIVERSITETS BREDE BUSINESS SCHOOL 
 
Vi glæder os til at byde dig velkommen til Aarhus BSS (School of Business and Social Sciences). 
Fakultetet huser discipliner som f.eks. økonomi, erhvervsøkonomi, jura, statskundskab, psykologi, 
erhvervskommunikation og civilingeniør.  
 
Aarhus BSS er resultatet af en sammenlægning, hvor de stærke studiemiljøer på det tidligere 
Handelshøjskolen og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet er blevet en stærk, 
bred business school, Aarhus BSS.  
 
Vores uddannelser er placeret blandt de absolut bedste ifølge de mest anerkendte internationale 
ranglister. Denne position kræver, at vi har høje standarder i vores forskning og undervisning, og at vi 
uddanner dygtige kandidater med stærke kompetencer til at varetage en bred vifte af funktioner på de 
nationale og globale arbejdsmarkeder. Vi lægger også vægt på at skabe rammerne for et levende 
studiemiljø, og det gælder både i forhold til det sociale liv og det faglige udbytte af uddannelserne.  
Som studerende på Aarhus BSS kan du derfor drage fordel af de mange muligheder, der følger med det 
at være en del af en stor international business school med mange forskningsområder. Du bliver en del 
af et internationalt miljø og undervist af forskere, der hører til blandt de førende i verden inden for 
deres specifikke forskningsfelt.  
 
Derudover ser vi det som en af vores fornemste opgaver at pleje vores relationer til omverdenen, ikke 
mindst til virksomheder og organisationer i lokalområdet, så vi kan skabe gode muligheder for dig som 
studerende. Det er til gavn for dig, hvad enten du ønsker et praktikforløb eller at komme i tættere 
kontakt med en kommende arbejdsgiver. Jeg ønsker dig held og lykke i fremtiden, og jeg er overbevist 
om, at valget om at studere på Aarhus BSS vil ruste dig godt til fremtiden.  
 
Med venlig hilsen Thomas Pallesen Dekan, Aarhus BSS  
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Russekretærernes velkomst  

 
Tillykke med din optagelse på kandidaten på psykologi i Aarhus! Du går en rigtig spændende tid i 
møde med et nyt studie og nye medstuderende.  
 
Du har sikkert allerede en masse spørgsmål til, hvad der skal ske på kandidatuddannelsen. I denne 
pjece kan du orientere dig og få et overblik over, hvad der venter dig på kandidatuddannelsen i 
psykologi, både fagligt og socialt.  
 
For at sikre, at du kommer godt i gang på studiet, har vi planlagt en rusdag, som vi glæder os meget til 
at præsentere for dig. Formålet med denne rusdag er, at ryste jer alle godt sammen, så I lærer hinanden 
at kende og samtidig viser dig et billede af Psykologisk Institut, både fagligt og socialt.  
 
Det er selvfølgelig frivilligt at deltage i denne rusdag, men vi vil alligevel gerne opfordre dig til at 
deltage, så du bliver taget godt imod på psykologi, og samtidig lærer dine medstuderende og campus at 
kende. Rusdagen vil både indeholde faglige og sociale elementer, så du herefter vil være godt klædt på 
til dagligdagen på kandidatuddannelsen. Vi fortæller dig alt, hvad du skal vide om pensum, fag, 
tilmeldinger og læsesale. Vi orienterer dig om campus, så du kan danne dig et indtryk af psykologi, og 
vi vil sørge for at du kender til vores sociale udvalg der er med til at skabe fællesskab på studiet. Skulle 
du være i tvivl om noget efterfølgende, så fortvivl ej – vi skal nok hjælpe dig!  
 
Tilmeld jer facebookeventet ”Kandidatrusdag 2019 – Psykologi ved Aarhus Universitet” på Facebook 
for mere information omkring dagens forløb.  
 
Hvis du har spørgsmål angående rusdagen, er du velkommen til at henvende dig til os via 
rikkebaeksted@hotmail.com eller andreaslim@outlook.dk   
 
Med Venlig Hilsen Rikke Bæksted og Andreas Lim // Kandidatrussekretærer 
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Studievejledningen  
 
HVAD KAN DU BRUGE STUDIEVEJLEDNINGEN TIL? ALLE spørgsmål af studiemæssig, 
økonomisk, personlig og social art. Du kan bl.a. komme til os med studiemæssige spørgsmål 
vedrørende eksamen, SU, orlov, barsel, studieplanlægning, udlandsophold, dispensationer, og når 
studiet er svært. Du kan også henvende dig med problemer af faglig eller social karakter, og de kan 
synes store eller små. Uanset størrelse og indhold giver vi gerne vejledning, støtte og opbakning til at 
hjælpe dig videre. Vi henviser også gerne til andre hjælpeinstanser, hvis der er behov for det. Kontakt 
os hellere én gang for meget end én gang for lidt, er vores erfaring. Vi er til for dig og for alle 
studerende på instituttets bachelor-, kandidat- og tilvalgsuddannelse samt potentielle studerende.  
 
DET ER EN SÆRLIG GOD IDÉ AT KONTAKTE STUDIEVEJLEDNINGEN, HVIS...  

• Du bliver forsinket i studiet pga. sygdom, barsel, dumpede eksaminer etc. Her kan vi hjælpe 
med studieplanlægning, da flere fag skal tages i en bestemt rækkefølge, og flere fag kun kan 
tages på bestemte tidspunkter  

• Du vil søge dispensation, merit eller er interesseret i at tage fag på andre institutter • du 
’glemmer’ at tilmelde dig undervisning og eksamen  

• Du ønsker at klage over undervisning eller eksamen  
• Du overvejer at droppe ud. I nogle tilfælde er det ikke studievalget, der er noget galt med, men 

en række andre faktorer, som måske kan ændres  
• Du får stress og eksamens-/præstationsangst • du har det svært med studiekammeraterne og det 

faglige niveau  
 

TAVSHEDSPLIGT 
Din henvendelse til studievejledningen kan være anonym, og vi har tavshedspligt overfor ALLE, dvs. 
mor og far, undervisere, instruktorer, studienævnet, studieadministrationen, studiekontoret, 
socialkontorer mm. 
 
 
KONTAKT OG ÅBNINGSTIDER 
 
Telefon: 87 16 52 92 
Mandag: telefontid 9-12 og personlig henvendelse 13-16 
Tirsdag: Lukket på grund af møder 9-12 og personlig henvendelse 13-16 
Onsdag: personlig henvendelse 9-12 og telefontid 13-16 
Torsdag: telefontid 9-12 og personlig henvendelse 13-16 
Fredag: Lukket 
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Husk dog altid at tjekke vores hjemmeside (studerende.au.dk/psykologi-studievejledning) hvor vi 
løbende opdaterer vores åbningstider, og skriver hvis vi holder lukket, fx pga. sygdom eller møder. 
Kom gerne forbi vores kontor efter aftale – så ved du, at der er frit. Du er dog også altid velkommen til 
at stikke hovedet ind uden forudgående aftale. 
Mail: studvej@psy.au.dk 
Studievejledningen har kontor i bygning 1350, lokale 126. (lige ved ”Den Lukkede”) 
 
Mvh. Studievejledningen  
 
 

AU Library - Aarhus BSS 
 
Velkommen til AU Library - Aarhus BSS, hvor de studerende er i fokus.  
AU Library har mange betjeningssteder, men dit primære vil være Bartholins Allé. Biblioteket er et 
læringsrum, og vi er et moderne akademisk bibliotek, der tilbyder dig:  

• Online og fysisk adgang til en stor mængde akademisk information og litteratur (bøger,      
tidsskrifter, databaser osv.), der er relevant for dine studier på Aarhus Universitet. Alle 
studerende har gratis adgang til vores ressourcer:   

• Læsepladser til individuelle studier og gruppearbejdspladser   
• Gruppearbejdspladser med storskærme hvor din bærbare computer kan tilsluttes   
• Undervisning og hjælp til at styrke din akademiske informationshåndtering  

 
Vi kan hjælpe dig med at:   

• Identificere (søge og finde) akademisk information og litteratur   
• Udvælge og kritisk vurdere information   
• Strukturere og tilegne dig viden 

 
Ovenstående er vigtigt i de første år af dit studie, når du skriver bachelor og speciale, og endelig når du 
fortsætter dit arbejdsliv. Du må meget gerne kontakte os på biblioteket – vi ser frem til at møde dig! Se 
også mere info på AU Library’s hjemmeside: library.au.dk   
 
Adresse_ Bartholins Allé 9, 8000 Aarhus C  
Telefon: 8716 4070 Mail: bartholinsalle.library@au.dk 
Web: library.au.dk/betjeningssteder/bartholins-alle  
På Bartholins Allé finder du primært materialer inden for: psykologi, statskundskab og jura.  
Åbningstider: Man-tor: 8.00-17.00 & Fredag 8.00-15.00 (Udenfor åbningstiderne kan du få adgang til 
biblioteket ved brug af dit studiekort som nøglekort.) 
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SU-kontoret  
 
SU-kontoret hjælper dig, hvis du som studerende på Aarhus Universitet har brug for konkret hjælp til 
ansøgning eller ændring af din SU, eller hvis du i det hele taget har spørgsmål om din SU-situation.  
 
Adresse: Frederik Nielsens Vej 5, bygning 1445 
Telefon: 8715 0730 E-mail: su@au.dk 
Web: www.studerende.au.dk/su/  
 
 

Teknikvagten  
 
Har du spørgsmål vedrørende IT på Psykologisk Institut, så kontakt teknikvagten. 
Telefon: 87150933 
Email: bss.it@au.dk Placering: Bygning 1322, 1. Sal  
Åbningstider: Mandag-fredag 8.00-16.00  
 
 

BSS Study Service  
 
BSS Study Service er der, hvor du kan henvende dig vedrørende administrative ting omkring dit 
studium. Her kan du stille spørgsmål om undervisnings- og eksamenstilmelding, få lavet 
karakterudskrift og verifikation af dit studie. Derudover kan du få rådgivning i brugen af din 
studieportal (www.studerende.au.dk/bss), STADS selvbetjening og meget andet.  
 
Kontakt: Tåsingegade 3, bygning 1443, lokale 021 8000 Aarhus C Telefon: 8716 4026 / 8715 2374 
E-mail: studyservice.bss@au.dk 
Åbningstider: Mandag – fredag, kl. 09.00-12.00 og kl. 12.30-14.00  
 
 

Psykrådet – De studerendes råd ved Psykologisk Institut 
 
...er et forum af studerende på tværs af semestrene, der varetager de studerendes fælles faglige, 
økonomiske og sociale interesser. I Psykrådet bestemmer de studerende gennem deltagelse i 
Psykrådsmøderne, hvad der er vigtig at arbejde for lokalt på psykologi, men også generelt på Aarhus 
Universitet. Psykrådsmøderne er forummet, hvor du som studerende få information om studielivet på 
psykologi via repræsentanter fra psykologis udvalg kommer i kontakt med Studienævnet (Og de i 
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kontakt med dig), og det er også her, du kan blande dig, hvis du finder studenterpolitik interessant. Til 
Psykrådsmøder bliver repræsentanter til Studienævnet, Akademisk Råd og Det lille Psykråd også 
opstillet, og evt. valgt.  
 
PSYKRÅDETS MØDER 
Møderne er åbne for alle psykologistuderende, og alle fremmødte har stemmeret. Møderne afholdes i 
reglen i mødelokalet, lokale 126, bygning 1322 (samme gang som FAPIA-kontoret), og dato samt 
dagsorden bliver sendt ud via Psykrådets mailingliste, offentliggjort på FAPIAs hjemmeside og meldt 
ud over Facebook. Deltagelse i møderne er ikke bindende, så tøv ikke med at bidrage med din mening 
– Psykrådet er din mulighed for indflydelse!  
 
PSYKRÅDSSEKRETÆREN 
Psykrådssekretæren, som vælges på FAPIAs årlige generalforsamling, er sammen med Psykrådets 
forretningsudvalg, Det Lille Psykråd, de eneste valgte medlemmer af rådet.  
 
Med venlig hilsen Det Lille Psykråd (fr.pi.au@gmail.com)  
 
 

Studienævnet  
 
I studienævnet træffes en lang række vigtige beslutninger, som vedrører dit studie. Studienævnets 
opgave består f.eks. i at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelser og 
undervisning, herunder bl.a. kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Det er således studienævnet, der i 
sidste ende bestemmer, hvilke eksamensformer der anvendes, og hvilke fag der udbydes. Endvidere er 
det studienævnet, der behandler eventuelle dispensationsansøgninger.  
 
Studienævnet består af fire videnskabelige medarbejdere og fire studerende samt en suppleant for hver 
gruppe.  
 
Vores tids studenterindflydelse kan vi i høj grad takke nogle psykologistuderende for, som i 1968 
gjorde oprør mod professorvældet - og herved sørgede for, at de studerende fik en slags tillidsmænd/-
kvinder til at være medbestemmende på professorernes gamle reelle myndighedsområde. Dette er 
blevet mere aktuelt end nogensinde, efter at Aarhus Universitets organisatoriske struktur er ændret pga. 
fusioner med andre uddannelsesinstitutioner.  
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Hvis du ønsker indsigt i de vigtige beslutninger, som bliver truffet i Studienævnet, så læs referater fra 
møderne på studieportalen:  
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/psykologi/undervisning/studienaevnet/ eller kom til 
Psykrådsmøderne, hvor der altid vil være en studienævnsrepræsentant til stede.  
 
Velkommen på et studie i bevægelse.  
 
 

Studenterpræsten  
 
Studenterpræsten er et tilbud til studerende, der har brug for en fortrolig at tale med. Studenterpræsten 
er ansat af kirkeministeriet og har tavshedspligt. Al henvendelse er anonym og gratis. Det, den 
studerende kommer med, er i centrum for samtalerne. Det kan være præstations- og eksamensangst, 
sorg og modløshed, lavt selvværd, ensomhed, kærestesorg, usikkerhed og alle de andre ting, der kan 
være medvirkende til, at du ikke er rigtig glad. Ud over individuelle samtaler leder studenterpræsten 
gruppesamtaler om bl.a. præstationsangst. Se mere på vores hjemmeside www.spaa.dk  
 
Kontakt: 
Studenterpræst Jens Munk 
Nordre Ringgade 3, lok. 122, 8000 Aarhus C. 
Telefon: 6020 2640 
E-mail: studenterpraest@au.dk  
Studenterpræst Loa Mortensen 
Willemoesgade 15, byg. 2114, lok. 172, 8200 Aarhus N. 
Telefon: 2168 5595 
E-mail: pastor@au.dk  
 
 

Rådgivnings- og støtteenheden  
 
(RSE) tilbyder rådgivning og studiestøtte til studerende på Aarhus Universitet, som har en 
funktionsnedsættelse eller et særligt behov for støtte. Vi arbejder primært inden for ordningen om 
Specialpædagogisk Støtte (SPS). Du kan få støtte, hvis du har:  

- Læse-/skrivevanskeligheder (ordblind) 
- En psykisk lidelse 
- En neurologisk lidelse 
- En fysisk lidelse  
- Anden sproglig baggrund end dansk  
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Vi tilpasser studiestøtten til den enkelte studerende og vedkommendes studievanskeligheder. For at 
kunne få bevilget studiestøtte skal du have lægefaglig dokumentation for en diagnose. Dette gælder 
ikke ved læse-/skrivevanskeligheder, hvor RSE har mulighed for at lave en test for ordblindhed. RSE 
yder støtte og rådgivning gennem hele studieforløbet og telefonisk rådgivning til alle, som ønsker 
oplysninger om Specialpædagogisk støtte.  
 
For nærmere information besøg RSE’s hjemmeside: http://studerende.au.dk/rse eller ring på telefon: 
8716 2720  
 
 

Studenterrådgivningen ved AU  
 
Psykologer, socialrådgivere og psykiatere hjælper dig gratis med at komme godt gennem dit studieliv. 
Studenterrådgivningen tilbyder gratis rådgivning og behandling til studerende på alle videregående 
uddannelser. I Studenterrådgivningen kan du få samtaler med en psykolog, psykiater eller 
socialrådgiver med psykoterapeutisk efteruddannelse.  
 
Se hjemmesiden: www.srg.dk, hvor du kan få yderligere informationer og hvor du kan downloade 
vores pjecer. 
Adresse: Ryesgade 23, 1 8000 Århus C 
Telefon: 7026 7500  
 
 

Aarhus BSS Career & Alumni  
 
Hos Aarhus BSS Career vil vi gerne sikre, at du som studerende fra School of Business and Social 
Sciences (BSS) er godt hjulpet på vej til dine ønskejobs både under og efter studierne. Vi hjælper dig 
med at komme i kontakt med arbejdsgivere og virksomheder (både offentlige og private), tilbyder 
karrierevejledning, afholder spændende events mm. Desuden har du adgang til Aarhus Universitets 
online job-database med en masse relevante jobs. Hvert semester arrangerer vi events henvendt direkte 
til dig som psykologistuderende. Vi har bl.a. været på bustur til Risskov Psykiatriske hospital, Hammel 
Neurocenter og Misbrugscentret og arrangeret kompetenceafklaring rettet mod psykologfaglige jobs.  
 
Professionel karrierevejledning 
AU Career tilbyder karriere-coaching og -vejledning til alle studerende på BSS. Vores vejledere 
hjælper bl.a. med jobansøgninger og CV, og kan give dig gode råd til jobsamtalen. Vi tilbyder også 
Garudas Fokusprofil – en profil, der gør dig klogere på dit arbejdsfokus og dine styrker og svagheder. 
Det er et meget brugbart værktøj for alle studerende, som vil vide mere om egne kompetencer.  
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Events 
AU Career afholder hvert år mere end 80 karriererelaterede events, som er gratis for dig. Du kan bl.a. 
deltage i CompanyDating, som afholdes én gang hvert semester. Her kan du møde 40-60 
virksomheder/organisationer, som er på udkig efter studentermedhjælpere, praktikanter og dimittender 
til fuldtidsjobs. Se alle vores events på www.careerevents.au.dk.  
 
A Day With... 
Hver uge i løbet af semesteret kan du møde en af vores virksomhedspartnere her på campus. Her får du 
mulighed for at udvide dit professionelle netværk og høre om jobmulighederne hos forskellige 
virksomheder. Find datoerne her: www.careerevents.au.dk. Benyt chancen for at møde virksomhederne 
i uformelle omgivelser og få en snak om deres ledige stillinger mm. AU Career samarbejder med mere 
end 25 virksomhedspartnere, som er meget interesserede i at møde dig.  
 
AU Job- og Projektbank 
Find en masse relevante studiejobs, praktikstillinger, fuldtidsjobs eller virksomhedscases til din 
projektopgave eller kandidatafhandling på universitetets online jobbank www.jobbank.au.dk.  
 
AU Alumni: Få kontakt til 15.000 erhvervsfolk 
Via AU Alumni-netværket for tidligere studerende på universitetet - kan du komme i kontakt med mere 
end 15.000 virksomhedsrepræsentanter. 
Gå ind på www.gerda.au.dk og bliv gratis medlem allerede nu. 
Kontakt AU Career  
Tlf: 8715 2503 
Email: karriere.bss@au.dk 
Facebook: Søg på AU Career Business and Social Sciences 
Website: www.career.au.dk 
 
Vi glæder os til at se dig i AU Career!  
 
 

Borgerservice  
 
Kontakt borgerservice, bl.a. når du skal melde din flytning eller skifte læge. Adresse: Rådhuset 
(tårnindgangen) Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C Telefon: 89402222 E-mail: borgerservice@aarhus.dk  
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Boligstøtte  
 
Opgaverne vedrørende boligstøtte er delt mellem Borgerservice og Boligstøttekontoret: 
Boligstøttekontoret 
 
Adresse: Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj 
Telefon: 89404191  
 
 

Praktiske oplysninger om studiet (studiets A-Å)  
 
Akademisk kvarter: Når man skal til forelæsning på universitetet, begynder undervisningen først et 
kvarter efter mødetidspunktet. Hvis der står, at man skal møde kl. 10:00, vil undervisningen altså først 
begynde 10:15.  
 
Blackboard: Blackboard er Aarhus Universitets E-læringsplatform, hvor underviserne giver 
information videre til deres studerende. Det er her, du finder pensumlister, oversigt over 
forelæsningsrækken og forelæsningsnoter. For at logge på BlackBoard og læse mere om systemet, 
benyt linket her: http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/bs/undervisning-og-eksamen/blackboard/  
 
Bogkøb: Bøgerne kan købes i Stakbogladen, der ligger på Nordre Ringgade 3. På rusdagen kommer vi 
forbi Stakbogladen.  
 
Den Lukkede: Dette er centrum for det sociale sammenhold på PI i hverdagen. Her kan du slappe af, 
hyggesnakke, spille et spil bordfodbold og meget, meget mere.  
 
Forsikring: En billig studenterforsikring kan erhverves gennem RUNA, hvis du er medlem af Dansk 
Psykologforening.  
 
Kapsejlads: Kapsejlads er Aarhus Universitets største sociale begivenhed, hvor mere end 20.000 
mennesker deltager i festligheden. 12 studieretninger dyster i at være de hurtigste i en alternativ 
stafetform. Det gælder om at sejle over søen i uniparken, bunde en øl, dreje rundt og sejle tilbage og 
give båden videre til den næste på holdet.  
 
Kompendier: En samling af bogkapitler der udbydes til nogle af fagene. Se, om dit fag har et 
kompendium og bestil online gennem www.fapia.dk under fanen kompendier.  
 
Kursuskataloget: Læseplanen finder du på psykologis studieportal. Gå ind på studerende.au.dk, gå ind 
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på Psykologi. Under undervisning får du oplysninger om faget, dets domæne, hvor mange ECTS-point 
faget består i, antal undervisningstimer, og hvilke undervisere der står for faget m.m.  
 
Læsesalen: På universitetet er der indrettet adskillige læsesale, som alle må benyttes, hvis du har brug 
for et sted uden støj, når du skal koncentrere dig.  
 
Studieordning: Studieordningen er de enkelte fags grundlov. I studieordningen har studienævnet 
fastlagt reglerne for uddannelsen, og du finder oplysninger om fx, hvor stort et pensum, der kræves for 
det enkelte fag. Reglerne er absolutte, dvs. en lærer kan ikke gå ind og lave eksamenslængden om, hvis 
der står i studieordningen, at eksamenen skal vare 4 timer. Du finder studieordningen på PI’s 
hjemmeside.  
 
Studiekort: Studiekortet er et bevis på, at du er studerende, og giver dig adgang til PI uden for 
instituttets åbningstider. Det er også et kort, som giver rabatfordele mange steder f.eks. på museer, i 
biografer osv. Læs om, hvordan du får et studiekort her http://studerende.au.dk/studiekort/  
 
SU: At studere på universitetet giver studieunderstøttelse, og det er man berettiget til i 6 år, derefter 
skal regningen betales fra egen lomme. En vigtig ting at have i baghovedet er, at SU sætter et krav om, 
hvor stor en indtjening man må have ved siden af sit studie, før man skal betale penge tilbage i skat. 
Der er flere informationer på SU.dk.  
 
Timeplaner: Her kan du se din timeplan for de fag, du er tilmeldt. Her står der beskrevet hvornår du har 
fag og hvilke lokaler, du skal møde op i. Se linket herunder:  
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/psykologi/undervisning/timeplaner/  
 
Universitetsbaren: Unibaren er en selvstændig bar, der ligger i De Studerendes Hus på Nordre 
Ringgade 3. Her mødes studerende fra forskellige studier til øl, kaffe eller et spil kort. De har i øvrigt 
Aarhus’ største udvalg af øl.  
 
 

Nyttige links  
• www.psy.au.dk: Her finder du Psykologisk Instituts hjemmeside, hvor al information omkring 

instituttet bliver lagt ud. Det er også på denne side, du finder dit kursuskatalog.  
• www.fapia.dk: Her finder du Foreningen Af Psykologistuderende I Aarhus’ hjemmeside.  
• www.mit.au.dk: Her finder du selvbetjeningen, hvor du får din egen side med fx 

eksamensresultater, en AU-mailadresse, og det er her, du tilmelder dig eksamenen. Du finder 
også din indskrivningsbekræftelse her.  

• www.blackboard.au.dk: Det er universitetets e-læringsplatform, hvor underviserne 
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kommunikerer med deres studerende. Det er også her, du finder dine forelæsningsnoter fx slides 
fra forelæsningen.  

• www.dp.dk: Her finder du Dansk Psykologforening. Dette er en fagforening og en 
standsforening for psykologer i Danmark.  

• www.dp.dk/uddannelse-karriere/studerende: Her finder du DPS (studentersektionen). DPS 
arbejder for at fremme de Psykologi-studerendes faglige og studiepolitiske interesser og støtte 
medlemmernes faglige udvikling.  

 

 

Code of Conduct for studerende  
 
Denne Code of Conduct for studerende ved School of Business and Social Sciences er udarbejdet med 
det formål at beskrive grundlæggende værdier og forventninger til de studerendes adfærd når de færdes 
på universitetets arealer eller optræder som repræsentanter for Aarhus Universitet.  
 
School of Business and Social Sciences er forpligtet til at behandle de studerende med respekt og 
ligeværdighed i en professionel og respektfuld tone. Alle studerende forventes at respektere og leve op 
til de værdier, som denne Code of Conduct står for.  
 
De centrale mål på School of Business and Social Sciences er at levere fremragende forskning og 
undervisning med forskningsfrihed og åben udveksling af ideer og meninger, der karakteriserer et 
velfungerende og dynamisk universitetsmiljø.  
 
Læring 
Ved at udvise et højt ambitionsniveau og påtage sig medansvar for undervisningen, egen læring, 
gruppearbejder og projekter, kan de studerende bidrage til at skabe et dynamisk og inspirerende fagligt 
miljø og dermed være med til at fremme en god læringsproces. School of Business and Social Sciences 
er forpligtet til at sikre rammerne for dette, bl.a. via regelmæssige studiemiljøundersøgelser og dialog 
med de studerende.  
I alle læringssituationer er det vigtigt, at der er en venlig og imødekommende optræden blandt de 
studerende og underviserne imellem.  
 
Samvær 
En høj kvalitet i samværet kræver, at de studerende på School of Business and Social Sciences udøver 
gensidig omsorg og ansvarlighed i alle faglige relationer – i det personlige møde, i gruppesammenhæng 
og i det kollektive rum.  
De studerende forventes at optræde venligt over for alle de møder på universitetets arealer, uanset race, 
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køn, nationalitet, religion og social baggrund og at tage hensyn til universitetets ejendom. Der henvises 
her til gældende regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Aarhus Universitet.  
 
Omverdenen 
Medarbejdere og studerende på School of Business and Social Sciences arbejder nysgerrigt og kritisk i 
et åbent og dynamisk samspil med omverdenen. Når de studerende optræder som repræsentanter for 
Aarhus Universitet og School of Business and Social Sciences over for virksomheder, organisationer 
og samarbejdspartnere, er det afgørende, at de medvirker til at opbygge og bevare et positivt 
omdømme.  
 

Foreninger  
 
På de næste sider er de sociale foreninger beskrevet. Foreningerne er dit springbræt til et større 
netværk. Foreningerne optager medlemmer på forskellige tidspunkter af året, så hold øjne og ører åbne!  

 
Kursusgruppen 
Kursusgruppen er et udvalg der arrangerer kurser og foredrag for psykologistuderende. Kurserne 
foregår typisk i weekender, hvor man her får et indblik i de praktiske sider af psykologien. Rigtig 
mange er glade for tilbuddet, da det er fedt at snuse til forskellige terapeutiske retninger og metoder 
som et supplement til de tunge teorier. Kurserne varetages typisk af meget erfarne psykologer, der kan 
komme med spændende eksempler og åbne op for nye perspektiver til den daglige læsning. Kurserne 
koster typisk mellem 400-600 kr. og man får 20 % rabat, hvis man er medlem af FAPIA. Kurserne 
henvender sig både til bachelor- og kandidatstuderende, og der er altid en dejlig stemning og 
imødekommenhed.  
 
Kursusgruppen arrangerer også workshops og gratis foredrag. Disse ligger typisk en eftermiddag i 
hverdagene. Temaerne kan være alt fra hvordan man medvirker til at skabe øget arbejdsglæde, til 
fortællinger om hvordan man lever med forskellige psykiske lidelser.  
 
Sidst, men ikke mindst, består Kursusgruppen af ca. 10 engagerede og super søde studerende, der har et 
rigtig godt fællesskab og nyder at arrangere spændende kurser og foredrag sammen. Vi holder blandt 
andet grill-aftenener og arbejder over brunchmøder. Vi er desuden altid åbne for forslag til nye kurser 
og foredrag, så kontakt os endelig! Vi vil derudover opfordre dig til at melde dig ind i vores 
facebookgruppe ’Kurser og foredrag på Psykologisk Institut’, blive ven med profilen ’Kursusgruppen 
PI’ på facebook og følge ’KursusgruppenPI’ på Instagram. Så kan du følge med i hvilke kurser og 
foredrag, vi har på programmet i indeværende semester. Du kan desuden læse mere om os på 
www.fapia.dk.  
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Har du spørgsmål eller andet, er du mere end velkommen til at sende en besked til ’Kursusgruppen PI’, 
skrive til os på vores facebookgruppe eller sende en mail til kursusgruppenPI@gmail.com. 
 
Til sidst er der bare at sige: Hold øje med spændende kurser og foredrag det kommende semester, og så 
glæder vi os til at møde dig!  
 
Kærlig hilsen Kursusgruppen  
 
 

Fapia 
Velkommen til FAPIA – Foreningen Af Psykologistuderende I Aarhus. Vi er en forening med det 
formål at gøre studiet mere behageligt, bedre, lettere og sjovere for de Psykologistuderende på 
Psykologisk Institut. Foreningens bestyrelse bliver valgt ved den årlige generalforsamling af de 
psykologistuderende. Ud over bestyrelsen består foreningen af en masse forskellige udvalg. FAPIA 
sørger for praktisk information, kontorartikler, kompendier, massage, egenterapi, Psykologisk Revy 
samt økonomisk støtte til en lang række sociale, faglige og festlige arrangementer. 
– kort sagt alt det, der gør det fedt at være psykologistuderende i Aarhus. 

UDVALGENE 
FAPIA er en paraplyorganisation, der yder økonomisk støtte til en lang række udvalg på Psykologi, 
herunder: Kursusgruppen, Festudvalget (Fuld Fontex), Kapsejladsudvalget, Studenterbladet (Psyklen), 
Skituren, Psykologisk Revy, Psykologisk Idrætsforening, Hyggocampus og Psykologisk Studiecafé. 
Alle disse udvalg har til opgave at lave sjove arrangementer til dig som psykologistuderende. 

Derudover administrerer vi Fapia Fonden, der er DIN mulighed for at søge penge til afholdelse af 
diverse arrangementer, der er til glæde for dine medstuderende. Fondens kapital er på 10.000 kr. pr. år, 
så hold dig ikke tilbage – send os en ansøgning! 

MEDLEMSKAB 
Det vigtigste i FAPIA er vores medlemmer! Som medlem betaler du et kontingent og er dermed med til 
at sikre et fantastisk studiemiljø. Det er nemlig pengene fra kontingenterne, der bliver fordelt til de 
forskellige udvalg. Derudover kommer en lang række medlemsfordele, herunder bl.a. rabat på 
kompendier, kurser, massage, samt billetter til fester mm. Man kan enten købe et 1/2-, et 1-, et 2- eller 
et 4-årigt medlemskab. 

FAPIA er ikke noget uden sine medlemmer - Psykologistudiet er ikke noget uden FAPIA!  

Hvis der er noget, I ønsker opklaret, er I velkomne på foreningsgangen, hvor vi altid er klar til at 
tilbyde svar på diverse spørgsmål. I kan yderligere finde os på Facebook som gruppe (FAPIA) eller 



! 16!

skrive til os på mail fapiapsyk@gmail.com. For yderligere information og køb af medlemskab henviser 
vi til vores hjemmeside: fapia.dk.  

Venlige hilsner FAPIA-bestyrelsen, 2019-2020. 
 
Vejledende åbningstider:  
Mandag-onsdag 12.30-13.15 
Bygning 1322, lokale 123 

 
Kein Cortex 
Halli halløj med jer! Fredagsbaren ’Kein Cortex’, også kendt som KC, er Psykologisk Instituts største 
sociale forum og er for mange studerende et fast holdepunkt gennem hele studietiden. Mange møder 
fremtidige venner, kærester og kollegaer her! Mange fredage kl. 15.00 åbner baren, hvor der serveres 
kolde øl, kaffe, sodavand og drinks - altså den perfekte afslutning på en hård uge i selskab med bøgerne 
(holde øje med begivenheder på Facebook!). Baren holdes i Forhistorisk ved Samfundsfaglig Kantine 
sammen med Statskundskab (PF; Politologisk Forening) og Jura (JUS; Juridisk Selskab). Tilsammen 
udgør vi Samfundsfaglig Fredagsbar og her er rig mulighed for at skabe et netværk på psykologi og 
med andre studier.  
 
ARRANGEMENTER 
Kein Cortex laver som hovedregel fem forskellige typer barer i løbet af et semester:  

• KC’s egne lange fredagsbarer, der er barer med tema, oppyntning og mild udklædning fra kl. 
15- 02. 

• De almindelige fredagsbarer finder sted i Forhistorisk fra kl. 15-19 sammen med PF og JUS.   
• Semesterstartsbarer fra kl. 16-24. ! Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 06/09-19. 
• Lange samfundsfaglige fredagsbarer, der holdes i samarbejde med PF og JUS fra kl. 15-02.  
• Til sidst, men ikke mindst, afsluttes hvert semester med afleveringsbarer, hvor vi fejrer, at I 

netop har overlevet et helt semester og dertilhørende eksamener.  
 
Vi ses i baren! 
 
De bedste hilsner fra KC Formanden: Mette Rügler  
Mail: keincortex@gmail.com 
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Fuld Fontex - Instituttets Festforening 
Fuld Fontex består af ca. 20 studerende fra forskellige semestre. Festudvalgets vigtigste opgave er 
(surprise, surprise) at sørge for, at de fester, der afholdes på instituttet, er nogle, man vil slås for at 
komme med til. 
 
VI ARRANGERER FIRE STORE FESTER OM ÅRET: 

• en temafest i februar  
• en sommerfest i juni (Sommerfest med spisning og lækker musik) 
• en semesterstartsfest i oktober (don’t miss it! Det er altid årets fest!)  
• den store jule-revy-gallafest (også med spisning) i november.  

 
Til alle fester er der mulighed for at drikke til SU-venlige barpriser, hygge med sit hold, møde andre 
psykologi-studerende og danse løs til musikken fra nogle af Aarhus’ dygtigste DJs. 
 
KAPSEJLADS 
Ud over vores fester står vi også for Psykologis deltagelse i Kapsejladsen i fællesskab sammen med 
barudvalget Kein Cortex  
 
Vi glæder os til at feste med dig!  
 
Kontakt: fuldfontex@gmail.com  
Facebook: Fuld Fontex 
 
 

Psykologisk Idrætsforening 
Elsker du fodbold, dans, yoga eller noget helt fjerde? Så er det Psykologisk Idrætsforening du skal være 
en del af! Har du idéer eller lyst til at starte en idrætsaktivitet op for dig og dine psykologivenner? Eller 
måske vil du holde en fedt sportslig event? Så kontakt Psykologisk Idrætsforening (PIF) for at høre, 
hvad muligheden er for at starte nye ting op, eller hvordan du deltager i de allerede etablerede 
sportslige aktiviteter. De fleste arrangementer er enten gratis eller med meget lav deltagerbetaling. 
 
PIF er et lille udvalg under Psykologisk Institut, som søger at give de psykologistuderende på AU 
mulighed for at deltage i og oprette sportslige aktiviteter og derigennem møde andre 
psykologistuderende. I PIF har vi viden, ressourcer, lokaler og anlæg som vi gerne vil stille til din 
rådighed, hvis du ønsker at starte en ny aktivitet op for dig og dine kære psykologivenner. Se mere på 
vores side på Facebook: ”Psykologisk Idrætsforening PIF”. 
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NÆSTE SEMESTER VIL HAVE FØLGENDE TILBUD:  
Dans – en gang om ugen. Et rytmisk indslag med energiske danseinstruktører. Alle kan deltage, og man 
tilmelder sig løbende. Ansvarlig: Emilie Schjoldager – på Facebook: ”PIF Dans”. 
 
Udendørs fodbold, hvor en flok piger spiller hver torsdag, hvor der er hyggekamp på programmet. Der 
er tilsvarende tilbud for drenge. Al information kan findes på facebook - ”Fodbold med PIF” og 
”Fodbold for piger (PIF)”. 
 
Yoga – en gang om ugen. Et hold, hvor fokus er på lange stræk, balancer og styrkende øvelser. Vi har 
låne-måtter og stearinlys. Alle er hjerteligt velkomne. På Facebook: ”Yoga med psykologi (PIF)”. 
 
SPÆN– 1-2 gange om ugen. Et sejt tiltag for alle de løbelystne uanset niveau og ambitioner. Klubben 
har deltaget i diverse løb, siden den startede, og den var flot repræsenteret til Aarhus City 
Halvmarathon i år. Denne løbeklub er ikke under PIF længere, men alle er velkomne! Find al 
information på Facebook i gruppen: ”SPÆN”. 
 
Ud over de faste, ugentlige aktiviteter arrangerer vi i PIF ét event eller to pr semester. De sidste 
semestre har vi afholdt en Dodgeball Turnering med fuld kampgejst samt en hyggelig kanotur ved 
Gudenåen med overnatning i telte og hygge om bålet. 
 
Du er meget velkommen til at kontakte os for flere informationer: 
psykologisk.idraetsforening@gmail.com 
 
Vi glæder os til at se dig!  
 
 

Hyggocampus 
Hyggocampus kan vel egentlig bedst beskrives som den tivolifarvede krymmel på din hindbærsnitte. 
Som den lille ekstra finisse bidrager vi til, at din hverdag på uni bliver lige lidt sjovere og lidt mere 
hyggelig. Vores arrangementer er som de store chokoladestykker, du håber, men ikke forventer at finde 
i din muffin – en lækker bonus, der højner niveauet. Vi afholder mindst tre styks af dem per semester, 
og de spænder lige så bredt som farverne i din tricolore is. Her kan fx nævnes de hæsblæsende 
bezzerwizzer-tuneringer, det populære og (for nogle) meget indbringende julebanko, den 
langtidssimrende madlavningsaften og det sindsoprivende hypnoseshow. Arrangementerne bliver 
typisk afholdt om eftermiddagen eller på hverdagsaftener, og alle uanset form, alder, blodsukkerniveau 
og kagepræference er velkomne til at deltage.  
 
Lige nu består udvalget af 10 psykologistuderende, og vi søger hvert år nye venner. Som medlem har 
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du det lidt som de midterste lag i en sommerlagkage – omringet af gode folk, der har det sjovt og som 
mødes til diverse temaaftner og til planlægning af arrangementer cirka en gang om måneden.  
 
Skum fløden og klik dig ind på vores facebookside ”Hyggocampus”.  
 
Og så glæder vi os i øvrigt til at se dig! 
 
Hilsner fra Hyggocampus.  
 
 

Fapia's SkiTURSUDVALG 
I 2009 så et nyt udvalg dagens lys på Psykologisk Institut – FAPIA’s skitursudvalg. Udvalgets formål 
giver måske lidt sig selv – at arrangere en årlig skitur for Psykologistuderende på Aarhus BSS, Aarhus 
Universitet, hvor første tur var i uge 4 i år 2010. Turen var en succes, og en ny tradition var født.  
 
Hovedformålet for skitursudvalget er naturligvis at arrangere en skitur til en overkommelig pris for de 
studerende på Psykologi, men det er samtidig meget mere end det. Det handler i høj grad om at skabe 
rammerne for at få nye bekendtskaber på tværs af årgange og instruktorhold, socialt samvær, fest og 
farver – sammenlagt at være et tiltrængt pusterum efter et langt efterårssemester og afsluttede 
eksamener. 
  
Skituren henvender sig til ALLE, uanset om man er tyk eller tynd, øvet eller begynder, festabe eller 
hyggetrold. Udvalget bestræber sig på at lave en tur, der favner så bredt som muligt, hvor man kan stå 
på ski og hygge med ligesindede. Derfor skal man heller ikke lade sig afskrække af, at man aldrig har 
stået på ski før, men i stedet betragte turen som en sjov og billig mulighed for at blive introduceret til 
skiløbets forunderlige (og fantastiske) verden. Skituren ligger i sidste uge i januar (uge 4), hvor folk er 
færdige med eksamenerne.  
 
Så hvis du har lyst til at lære en masse nye spændende mennesker at kende på en ny måde, få en 
fantastisk oplevelse og har lyst til at stå på ski eller snowboard – så er FAPIA’s skitur det, der kan 
opfylde denne drøm! Fapia på ski - det’ ren terapi!  
 
Hvis du har spørgsmål, kan vi kontaktes på: fapiaskitur@gmail.com  
 
Vi håber at se dig på Fapia’s skitur 2020! 
Wush wush - vind i håret og skibriller på - snehilsener  
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Dansk Psykolog Forening  
(DP) er en fagforening for alle psykologer – og for de studerende, der er på vej til at blive det. 
 
Du kan med fordel melde dig ind allerede tidligt på studiet, for medlemskabet giver dig et stort indblik 
i, hvad det vil sige at arbejde som psykolog. Du får også mulighed for at deltage i spændende 
arrangementer – nogle gratis, andre med rabat. Der er flere medlemsfordele, fx forsikringer til særpris. 
Og nu vi taler om økonomi: De studerende kan blive medlem af Dansk Psykolog Forening for næsten 
ingen penge. Vi snakker kun 96 kr. i kvartalet.  
 
Som medlem af DP bliver du automatisk en del af studentersektionen sammen med 
psykologistuderende fra hele landet. Sektionen tager sig af de psykologistuderendes interesser i 
foreningen, bl.a. ved at være repræsenteret på bestyrelsesmøder og i foreningens faglige udvalg 
omkring uddannelse, arbejdsmiljø mv.  
 
Du kan som medlem stemme til studentersektionens generalforsamlinger og stille op til styrelsen i 
Aarhus. Du får medlemsbladet P tilsendt cirka 1 gang om måneden. Bladet indeholder mange 
spændende faglige artikler, forskningsnyt og et fagperspektiv på brand aktuelle problemstillinger i 
samfundet. Slutteligt får du som studentermedlem mulighed for gratis deltagelse i spændende 
temaaftener, kurser og foredrag.  
 
På universitetet arrangerer Studentersektionen faglige og sociale arrangementer for de studerende med 
relevans for den psykologiske profession og de studerendes fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Det 
kan fx være netværksmøder, hvor studerende og Dansk Psykologi Forening erhvervslivet kan møde 
hinanden, messer, hvor de studerende kan møde frivilligforeninger med henblik på studiejob og 
konferencer med præsentation af forskellige beskæftigelsesområder inden for psykologien.  
 
Det kommende år er følgende arrangementer foreløbigt på programmet i Aarhus: 

• Arrangementer i samarbejde med Akademikernes A-kasse!
• Virksomhedsbesøg i virksomhed med psykologer ansat!
• Frivilligmesse for de frivillige foreninger i Aarhus!
• Minikonference med oplæg fra psykologer ansat i forskellige typer jobs!
• Forskellige psykologirelevante arrangementer der bidrager til dannelsen af et socialt og fagligt 

netværk.!
 
Tænk på dine fremtidige muligheder. Meld dig ind.  
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VIL DU VIDE MERE? 
Facebookside: DPS – Dansk Psykologforenings Studentersektion  
https://www.facebook.com/danskpsykologforeningsstudentersektion 
 
KONTAKT:  
Aarhus sektionen: dpsaarhus@gmail.com 
Landsformand/Delstyrelsesformand København: Karla Braga, 53 80 89 71, karlaaurelia@gmail.com 
Delstyrelsesformand Aarhus: Julie Lund Nørholt, 21 49 45 67, lund.norholt98@gmail.com 
 
 

Psykologisk Revy 
Psykologisk Revy er et større årligt event på Psykologisk Institut, der involverer op mod 60 
medvirkende. Derudover samler revyen hele psykologistudiet omkring forestillingerne, som i år 
kommer til at foregå i Uge 47 i Musikhuset. På scenen er der skuespil, sang og dans, der bakkes op af 
stemningsfulde toner fra eget band og kor. Bag scenen står alle de mange, der har syet kostumer og 
lavet scene og teknik. Ud over at være et stort event er revyen et fællesskab med plads til 
psykologistuderende med vidt forskellige talenter og lyster. Kan du planlægge, koordinere, være 
kreativ, stå på en scene eller noget andet af alt det, der skal til, før vi har en færdig revy? Så kom og 
vær med og bliv en del af et super fedt fællesskab på tværs af årgange på psykologistudiet! Revyen 
opføres midt i november og forberedelserne er allerede godt i gang! I starten af september vil der være 
infomøde, hvor du kan høre meget mere om Psykologisk Revy og mulighederne for at være med. Hold 
øje med opslagene på instituttet og Facebook.  
 
Vi glæder os til at byde dig velkommen i revyfællesskabet – eller som publikum til november! Du kan 
allerede nu melde dig ind i gruppen ’Psykologisk Revy’ på Facebook eller besøge vores hjemmeside og 
følge med.  
 
Glade revyhilsner Psykologisk Revys Bestyrelse  
 
 

Psyklen 
Beverly Hills 90210 havde the Blaze – Psykologisk Institut (PI) på Aarhus Universitet har Psyklen: 
Psykologis helt eget studieblad, der udkommer to gange per semester! På Psyklen har 
redaktionsmedlemmer, dvs. frivillige studerende på studiet, udlevet deres indre Brandon Walsh og 
Andrea Zuckerman siden 1980, hvor studiebladet startede med at udkomme under det 
uopfindsomme/meta-agtige navn ”Bladet” og senere ”Asylen”, da Psykologisk Institut engang lå på 
Asylvej i Risskov.  
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HVAD KAN JEG LÆSE I PSYKLEN?  
Psyklen skriver om, hvad der sker og kommer til at ske på studiet. Du kan eks. finde svar på, hvornår 
den næste lange bar afholdes, læse et portræt af Psykologis sejlere til Kapsejladsen eller måske finde en 
anmeldelse af et arrangement på studiet, som du gik glip af. På denne måde er Psyklen et 
oplysningsorgan, som kan give dig lidt mere information, end den du finder på facebooksider knyttet til 
PI. Udover at oplyse om studierelevante aktiviteter nørder vi også emner med en psykologisk vinkel. 
Vi har eks. haft temaer om bæredygtighed og psykologi samt om medier og psykologi. Det er vigtigt 
for os, at vi spænder bredt i vores udvalg af artikler, og derfor bestræber vi os på at skrive om alt fra 
Justin Bieber til Irvin Yalom og meningen med livet samt at inddrage mange forskellige mennesker i 
processen med at lave bladet. Vi laver interviews med mennesker, der har brugt deres 
psykologiuddannelse på en anderledes måde eller får færdiguddannede eller professorer på instituttet til 
at skrive noget. Vores mission er kort sagt at oplyse, underholde og give relevant indsigt til den 
psykologistuderende på PI. Alt dette får du i et lækkert blad med smukke illustrationer og billeder. Vi 
modtager desuden gerne eksterne indlæg fra dig, hvis du brænder inde med noget! Send en mail til: 
psyklen@gmail.com.  
 
HVOR FINDER JEG DET? Den nyeste udgave af Psyklen kan du altid finde på vores facebookside. Vi 
anbefaler, at du liker Psyklen på Facebook, så du ikke går glip af den nyeste udgave af Psyklen, som vi 
lægger op i digitalform samt konkurrencer, annoncer, memes og andet lir. På siden skriver vi, hvornår 
og hvor du kan finde den printede udgave på universitetet. Når bladet er printet lægger vi altid en stor 
stak i vindueskarmen til juridisk auditorium, på biblioteket i bladholderen, på læsesalene, i kantinen, og 
hvor de studerende ellers har deres daglige gang.  
 
REDAKTIONEN OG PROCESSEN Redaktionen består af omkring 10 medlemmer. Der afholdes et 
redaktionsmøde omkring én gang om måneden, hvor vi taler om temaet for næste blad og finder ud af, 
hvilke artikler, der kunne være spændende at skrive, om der er nogle seje mennesker, vi skal snakke 
med, nogle arrangementer vi skal tage til og ikke mindst, hvilken ultranice forside, vi skal have! Vi 
lægger vægt på, at man skriver om noget, som man brænder for, psykologirelateret eller ej – så bliver 
det lidt sjovere. Mødet varer som regel et par timer, og vi får altid slik, frugt, te og kaffe. Efter 
artiklerne er skrevet sørger layoutholdet og redaktøren for at samle trådene og få bladet til at se lidt 
indbydende ud, inden det sendes til tryk. Når vi ikke arbejder på bladet sørger et par af 
redaktionsmedlemmerne for at samle os til sociale arrangementer, der ofte involverer noget godt til 
ganen og altid er sjovt og hyggeligt.  
 
HVAD FÅR MAN UD AF AT SKRIVE FOR PSYKLEN? Som skribent for Psyklen får du en unik 
mulighed for refleksivt at udfolde dig ift. psykologiske tematikker, der både kan gavne din personlige 
og faglige udvikling, eks. hvis du dykker ned i netop det nichefelt du elsker, eller får mulighed for at 
tale med en fagperson, som du synes er for nice. Det er super sjovt at lege journalister ved siden af et 
teoritungt studie og en stor tilfredsstillelse at sidde med det færdige blad i hånden, som man har været 
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med til at præge. Som psyklist er man desuden en del af et kreativt selskab, som består af studerende, 
der er forskellige steder på studiet. 
  
VIL DU VÆRE PSYKLIST? Psyklen vil gerne øge sin kreative pulje, og derfor søger vi nye 
redaktionsmedlemmer! Du behøver ikke have stor erfaring med at skrive, men du må meget gerne have 
en lyst til at udfolde dig på skrift. Derudover søger vi folk, der er dygtige med et kamera, kan lide at 
tegne og illustrere, eller har erfaring med lightroom, photoshop eller andre layoutprogrammer.  
 
Følg os på Facebook, hvor vi slår næste åbne redaktionsmøde op eller send os en mail på 
psyklen@gmail.com  
 
Vi glæder os til se dig!  
Store kram fra redaktør og redaktion  
 
 

Smøringsudvalget - til glæde og gavn 
Som det nok allerede er gået op for dig, så har vi på Psykologisk Institut rigtigt mange udvalg. Det er 
derfor også meget sandsynligt, at du netop nu sidder og overvejer, hvad vi dog skal med et 
Smøringsudvalg! Det skal vi fortælle dig her... Smøringsudvalget blev dannet i efteråret 2010 med det 
ene formål at glæde de studerende på Psykologisk Institut og, om muligt, skabe et endnu bedre 
studiemiljø for alle jer dejlige mennesker. Vores altoversmørende mål er at få studielivet til at køre som 
smurt, og derfor er vores livsbekræftende motto: Det er smørr’d der gør’d!  
 
I gamle dage smurte vi alt fra knirkende læsesalsdøre til din gamle cykelkæde og dine rustne gear. I 
dag smører vi din gane med lækker vin og stærk chili, forkæler øjnene med nøgne kroppe og sætter 
gang i lattermusklerne med erotiske novelleoplæsninger, der gør 50 shades til skamme. Tidligere 
arrangementer, såsom smør og Monopolet, hvor vi havde et stjernespækket panel af forelæsere, blev en 
uovertræffelig selverklæret succes! Hvem ved, hvad det næste bliver?  
 
Vi er et uafhængigt udvalg og hører dermed ikke under FAPIA. Dette har visse fordele i og med, at vi 
har en meget stor bevægelsesfrihed - og altså ingen begrænsninger!  
 
Meld dig ind i vores Facebook-gruppe (Smøringsudvalget), og hold øje med, hvad det næste event 
bliver! Smøringsudvalget ønsker dig rigtigt hjerteligt velkommen på Psykologisk Institut og ser frem til 
en masse hyggelige, sjove og fuldstændigt vanvittige oplevelser i dit selskab. Sammen kan vi skabe det 
mest fantastiske studiemiljø! Mojn!  
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Dimissionsudvalget  
 
Vi er en lille gruppe af studerende, der frivilligt arbejder for at gøre dimission til et hyggeligt og 
stemningsfuldt arrangement, samt en fast tradition på Psykologisk Institut. Traditionen startede i 
sommeren 2014 med en fejring af 42 dimittender samt deres familier. Antallet af dimittender og gæster 
svinger fra gang til gang, men i år 2016 havde vi eksempelvis op mod 350 deltagende. På nuværende 
tidspunkt afholder vi to dimissioner pr. år (sommer og vinter).  
 
Dagen indeholder bobler, taler, kransekage, musikalske indslag, uddeling af emblemer, en fantastisk 
stemning og meget mere. Selvom du lige er startet, synes vi, det er vigtigt, at du ved, at der for enden af 
tunnellen (som man når, før man ved af det) venter en velfortjent fest! Vi vil derfor opfordre dig til at 
like vores facebook-side ”Dimission på Psykologisk Institut – Aarhus Universitet”. På den måde er du 
sikker på at modtage løbende updates på kommende dimissioner, billetkøb, fotos og meget mere. 
Derudover optager vi løbende nye medlemmer, hvilket vi vil annoncere på blandt andet denne side.  
 
De bedste hilsner Dimissionsudvalget (dimissionpsykologi@gmail.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


