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Velkommen til DPU 

Kære nye studerende 

Tillykke med din optagelse og velkommen til kandidaten på Uddannelsesvidenskab 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. Vi 

anbefaler alle studerende der er nye på Aarhus Universitet at orientere sig i IT-systemerne inden studiestarten. 

På studiestartssiden, kan du finde introduktionsvideoerne til AU’s IT-systemer.   

OBS: 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. Desuden forventer vi, at du forud for studiestarten har downloadet og orienteret dig i den tekniske 

vejledning til Zoom. 

 

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: Studiestartsiden 

● ”Tjekliste til studiestartere”: Tjekliste 

● Videobiblioteket der indeholder velkomsttale fra institutleder, introduktioner til f.eks. 

studievejledningen, biblioteket, studenterpolitik mv.: Videobibliotek 

● AUs IT-systemer: IT-systemer 

● Din specifikke uddannelses studiestartsside: Studiestart - Uddannelsesvidenskab 

● Seneste Covid 19 orientering fra AU: COVID-19 Info 

● Teknisk vejledning til Zoom: Zoom 

● Studypedia – hvor du finder en masse gode råd om at være studerende på AU: AU Studypedia 

● AUs anbefalinger og vejledninger til at være ”digital studerende”: Online studiearbejde 

  

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/
https://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/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/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://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/corona-information-fra-arts/
https://studypedia.au.dk/tekniske-vejledninger/videomoede-i-zoom/
https://studypedia.au.dk/tekniske-vejledninger/videomoede-i-zoom/
https://studypedia.au.dk/
https://studypedia.au.dk/
https://studypedia.au.dk/online-studiearbejde/
https://studypedia.au.dk/online-studiearbejde/
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Studiestartsdagene 

Torsdag d. 27. august 2020 

Dagsprogram - digitalt over zoom 

Zoomlink: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/68463096027  

Meeting ID: 684 6309 6027 

08.30-09.00 Teknisk check-in (mikrofon + video) 

09.00-10.00 Velkomst ved tutorer 

Præsentation af dagens program, de tekniske forhold, livet som studerende på kandidaten 

i Uddannelsesvidenskab. 

10.00-10.15 Digital Mental Pause  

Rejs dig, lav kaffe, lav 10 sprællemænd 

10.15-11.00 Præsentation af studiet og DPU, Aarhus Universitet  

Ved afdelingsleder Pia Bramming. 

11.00-11.15 Digital Mental Pause 

11.15-12.00 Hvad kan man blive som uddannelsesvidenskaber? 

Præsentation og oplæg v. alumneforeningen. 

12.00-13.00 Frokostpause 

13.00-13.30 Velkomst ved ledelsen på DPU (video). 

13.30-14.00 Introduktion til oprettelsen af studiegrupper  

samt præsentation af aftenens program. 

Aftenprogram - fysisk på campus 

Lokale: 1252-310 (Søauditorierne,  aud. Jeppe Vontilius) 

16.00-16.30  Fysisk velkomst 

16.30-18.30  Facilitering af studiegrupper  

Ved Rudolf Kjeldsen - underviser på Modul 1:  

Udvikling og ledelse af Humane Ressourcer og Organisationer 

18.30-19.30  Aftensmad 

Delvist sponsoreret af DSR, nærmere informationer følger. 

19.30-20.00  Sociale aktiviteter 

Lær dine nye medstuderende at kende. 

 

 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/68463096027
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Fredag d. 28. august 2020 

Dagsprogram - fysisk på campus 

Lokale: 1441-012 (Tåsingegade Aud.1). 

09.00-09.30 Kaffe og croissanter med din nye studiegruppe  

09.30-10.30   Studiegruppekontrakt 

Forventningsafstemning i studiegrupperne. 

10.30-10.45 Pause  

10.45-12.00 Studiegruppekontrakt - fortsat 

12.00-13.00 Frokostpause 

13.00-14.30 Introduktion til studiemiljø  

Oprettelse af udvalg på årgangen  

Oplæg ved relevante foreninger og organisationer DPU 

(DPU debat, Paideia, Uddannelsesnævnet/Studienævnet, DSR, Studenterrådet, Artsrådet) 

14.30-16.00 Rundvisning på Aarhus Universitet. 

‘Walk and talk’ med dine nye studiekammerater. 

16.00-17.00  Besøg af 3. semester studerende fra KA Uddannelsesvidenskab. 

Oplæg omkring hvordan det er at være studerende på kandidaten i Uddannelsesvidenskab. 

17.00-17.30 Evaluering af studiestartsdagene. 

17.30 →   Afslutning på den officielle del af programmet. 

 

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 studiecaféer, hvor du som 

ny kandidatstuderende i Uddannelsesvidenskab, kan blive klogere på en række tematikker, der særligt retter 

sig mod at være ny studerende på universitetet. Nærmere informationer om disse caféer følger i 

studiestartsdagene, og vil fremgå på Blackboard.  

På Studieportalen kan du også få overblik over de løbende arrangementer som bl.a. Studievejledningen 

og Arts Karriere holder.   

Undervisningsplaner og information om køb af bøger og materialer til de enkelte moduler, vil fremgå 

på Blackboard medio august. Tidspunkter for undervisning, kollektiv vejledning og forelæsninger vil fremgå 

på timeplaner og 'mit studie'. Disse informationer kan du også forvente at finde omkring medio august.   

https://blackboard.au.dk/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_132_1
https://blackboard.au.dk/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_132_1
https://autumnschedule.au.dk/dk/
https://mitstudie.au.dk/
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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 vigtig 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.  

 

Hvis du har lyst til at orientere dig yderligere i kandidaten i Uddannelsesvidenskab, kan du finde 

informationer i Studieordningen (hyperlink).  

 

Såfremt det kribler i dine akademiske fingre, og du ikke kan vente med at komme igang, så kan vi anbefale 

dig at anskaffe den uddannelsesvidenskabelige grundbog: “Uddannelsesvidenskab - En kritisk introduktion”. 

Her kan vi særligt henvise til kapitel seks, der introducerer tematikker, som vil blive berørt på dit første 

semester. Derudover er det en bog, der giver en generel indføring til, hvad uddannelsesvidenskab omhandler. 

 

 

 

 

  

https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=14150&sprog=da
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Velkomstbrev ved cheftutorerne: 

Kære kommende studerende 
 

Stort tillykke med din optagelse på kandidaten i Uddannelsesvidenskab. Vi vil rigtig gerne byde dig hjerteligt velkommen 

på din nye uddannelse og Aarhus Universitet. Vi har i løbet af sommeren planlagt din studiestart for at give dig de bedste 

forudsætninger for at begynde dit nye studieliv. Studiestartsdagene indeholder en masse praktiske informationer, samt et 

indblik i både de faglige og sociale aspekter ved det at være studerende på kandidaten i uddannelsesvidenskab. Du har 

meget at glæde dig til! 
 

At starte på en kandidatuddannelse er som at starte på en helt ny uddannelse. Det vil sige, at lige meget om du kommer 

direkte fra bacheloren i uddannelsesvidenskab, en professionsbachelor eller noget helt tredje, så venter der sig en ny 

hverdag for dig, ligesom alle andre på din årgang. Du kan forvente, at der bliver stillet store forventninger til dig som 

studerende, men at det samtidigt er virkeligt spændende, og at der venter dig en væld af muligheder for at fordybe og 

specialisere dig. 
 

Studiestartsdagene forløber over d. 27. og 28. august 2020.  
 

Grundet retningslinjerne for covid 19 er rammerne for din studiestart delvis digitale. Det betyder, at torsdagen bliver 

afholdt delvist digitalt, og fredagen er med fysisk fremmøde på campus. Den digitale  del af torsdagens studiestart vil 

foregå over platformen zoom via følgende link: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/68463096027. Vi forventer derfor, at du forud 

for studiestarten har downloadet zoom, og gjort dig bekendt med dets funktioner. Skulle du møde tekniske problemer, kan 

du kontakte AU’s IT-afdeling på: Arts.it@au.dk eller tlf: 87 15 09 11.  
 

Vi er godt klar over, at det er atypisk, at skulle møde sine nye medstuderende første gang over zoom. Derfor håber vi, at 

du vil hjælpe os med, at få det bedste ud af det, og vil bakke op om at deltage aktivt i den digitale del af studiestarten. Her 

hjælper det, hvis I alle tænder jeres kamera, og ikke er bange for at byde ind.  

Som det fremgår i programmet, mødes vi torsdag aften. Denne aften er sat af til facilitering af studiegrupper samt 

sociale aktiviteter. Her skabes fundamentet for dannelsen af studiegrupperne, og aftenen er derudover med henblik på, at 

du kan lære dine nye medstuderende bedre at kende. Vi opfordrer derfor kraftigt til, at du prioriterer fremmødet torsdag, 

da lokalelogistik begrænser vores muligheder for at være fysisk sammen. 

 

Forinden studiestarten, vil vi henvise til de sider og grupper, hvor du kan orientere dig og finde informationer: 

● Studiestartssiden: https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/ka-dpu/  

Her finder du generel information om alt vedrørende studiestartsdagene på AU.  

● Studieordningen: https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/  

Her kan du finde informationer om uddannelsens indhold.  

● Google drev: https://drive.google.com/drive/folders/1f7nr1I2KzS58UhjIMChdxlukGM3PXjzM?usp=sharing  

Her vil vi løbende lægge informationer og materiale ud, særligt rettet mod den digitale del af studiestarten.  

● Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/948430535607952/members/  

På ‘KA Uddannelsesvidenskab, Campus Aarhus, 2020’ kan du dele informationer og stille spørgsmål.  
 

Vi har prøvet at udvikle et program, sådan du bedst muligt bliver introduceret til studiet, men såfremt du har nogle 

spørgsmål, så skal du endelig ikke holde dig tilbage med at kontakte os. Dette gælder både før, under og efter 

studiestartsdagene. Vi er her, for at hjælpe dig godt i gang.  
 

Vi glæder os helt vildt til at se dig, og sammen skabe en kanon start på det nye semester.  

De bedste hilsner dine cheftutorer Nana og Stine 
 

Nana Elbæk Eriksen    Stine Møller Jespersen 

Mobil: 60248217    Mobil: 28 71 89 20 

Mail: 201605159@post.au.dk   Mail: 201606095@post.au.dk  
 

 

 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/68463096027
mailto:Arts.it@au.dk
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/ka-dpu/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/
https://drive.google.com/drive/folders/1f7nr1I2KzS58UhjIMChdxlukGM3PXjzM?usp=sharing
https://www.facebook.com/groups/948430535607952/members/
mailto:201605159@post.au.dk
mailto:201606095@post.au.dk
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Følg uddannelsen og DPU på Facebook:  

Uddannelsesvidenskab  Gruppen for dig og dine nye medstuderende: KA Uddannelsesvidenskab, 

Campus Aarhus 2020. Her kan du stille spørgsmål og få flere informationer om 

studiestarten. 

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/destuderendesraad/  

 

DPU Debat Gå evt. ind og ‘like’ DPU Debat - Aarhus. Her kan du blive opdateret om 

relevante oplæg og debatter, for studerende og ansatte på DPU.  

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.   

 

Andre nyttige hjemmesider 

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 information, 

du skal bruge under studiet samlet 

Aarhus Universitet På www.au.dk finder du Aarhus Universitets hjemmeside. 

 

Mit studie På mitstudie.au.dk finder du den samlede indgang til dit studieoverblik, 

studieinformation og selvbetjeningssystemer. 

 

Arts Karriere  På Arts Karriere finder du information om karrierearrangementer og kurser 

skræddersyet til dig som studerende på Arts.  

  

https://www.facebook.com/groups/948430535607952/
https://www.facebook.com/groups/948430535607952/
https://da-dk.facebook.com/PAIDEIABARN/
https://www.facebook.com/DSRDPU/
https://dpu.au.dk/uddannelse/studiemiljoeveddpu/destuderendesraad/
https://www.facebook.com/pg/DPUDEBATAARHUS/about/?ref=page_internal
https://da-dk.facebook.com/DPU.AarhusUniversitet/
https://da-dk.facebook.com/studvejdpu/
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
http://www.au.dk/
https://mitstudie.au.dk/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/arts-karriere/
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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 os (dine tutorer). Vi er her 

for at hjælpe dig.  

 

Kontaktinfo på tutorer: 

Nana Elbæk Eriksen  

Mobil: 60248217  

Mail: 201605159@post.au.dk 

Stine Møller Jespersen 

Mobil: 28 71 89 20 

Mail: 201606095@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.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort
http://www.au.dk/om/organisation/find-au/aufind/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/ka-dpu/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studiecenter-arts/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studievejledere/edu/
mailto:201605159@post.au.dk
mailto:201606095@post.au.dk
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