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Kære nye studerende på Adgangskursus i Herning 

Endnu engang bydes du velkommen til Adgangskursus ved Aarhus Universitet, Herning. Vi glæder os til at 
møde dig. I dette brev finder du informationer om studiestart og dit fremtidige studie. Læs gerne 
nedenstående omhyggeligt igennem, da du skal melde tilbage vedr. forskellige forhold. 

Opstartsseminar 
Adgangskursus i Herning udbydes både som fremmødeundervisning og som onlineundervisning. I 
ansøgningen har du angivet, om du ønsker den ene eller den anden form for undervisning. Du får dog 
mulighed for at møde alle dine nye studiekammerater, da vi afholder et: 

Fælles opstartsseminar for alle nye adgangsstuderende den 13.-14. august 2020 
Seminaret afholdes på Aarhus Universitet, Birk Centerpark 15, 7400 Herning 

Formålet med opstartsseminaret er følgende: 

• Du kommer på vores it-systemer, så du kan følge undervisningen 
• Vi sikrer at din computer, headset mm fungerer sammen med vores system – husk derfor at 

medbringe disse 
• Du lærer dine medstuderende at kende, også ud over det rent faglige 
• Du får en introduktion til de enkelte fag 

Deltagelse i opstartsseminaret er obligatorisk. Hvis du er onlinestuderende, har du ikke mulighed for at 
følge Adgangskursus, hvis du ikke deltager i opstartsseminaret.  
Det nærmere program for dagene kan du finde på hjemmesiden. 

Bøger  
I forbindelse med opstartsseminaret kan du købe bøgerne til studiet. På følgende link finder du en oversigt 
over, hvilke bøger du skal bruge: http://www.tekniskboglade.dk/3924/boglister/adgangskursus_herning 

Overnatning 
Hvis du har behov for at skulle booke overnatning i Herning, kan du finde billige hoteller via dette link. 

Middag torsdag aften 
Torsdag aften tager alle nye studerende på Adgangs- og suppleringskursus samt jeres kommende 
undervisere hen på Flammen i Herning. Prisen er på 199 kr. for en buffet. Derudover kommer udgifter til 
drikkevarer. Det vil være rigtig hyggeligt, hvis alle har mulighed for at deltage.  

Tilmelding til dette arrangement skal ske til mig senest torsdag den 6. august 2020 på mrl@ase.au.dk 

 

 

 

 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/studiestart-adgangskursus-og-suppleringskurser/studiestart-paa-adgangskursus-herning/
http://www.tekniskboglade.dk/3924/boglister/adgangskursus_herning
http://www.visitherning.dk/herning/overnatning
http://www.restaurant-flammen.dk/herning/
mailto:mrl@ase.au.dk


juni 2020 
/mrl 

 

Skema 

Skemaet vil variere en smule hen over semesteret. Men som hovedregel er timerne fordelt således: 

 Mandag Tirsdag Onsdag 
 

Torsdag Fredag 

08.15-9.00 Dansk 
JP 

Matematik 
LØG 

Matematik 
LØG 

 Engelsk 
ITM 

09.15-10.00 Dansk 
JP 

Matematik 
LØG 

Matematik 
LØG 

Kemi 
Kresten 

Engelsk 
ITM 

10.15-11.00 Dansk 
JP 

Matematik 
LØG 

Matematik 
LØG 

Kemi 
Kresten 

Engelsk 
ITM 

11.15-12.00 Dansk 
JP 

Matematik 
LØG 

Matematik 
LØG 

Kemi 
Kresten 

Engelsk 
ITM 

12.15-13.00 Matematik 
LØG 

Engelsk 
ITM 

Dansk 
JP 

Kemi 
Kresten 

Matematik 
LØG 

13.15-14.00 Matematik 
LØG 

Engelsk 
ITM 

Dansk 
JP 

Kemi 
Kresten 

Matematik 
LØG 

14.15-15.00 Matematik 
LØG 

Engelsk 
ITM 

Dansk 
JP 

Kemi 
Kresten 

Matematik 
LØG 

15.15-16.00 Matematik 
LØG 

  Kemi 
Kresten 

Matematik 
LØG 

 

Obligatoriske fremmødeseminar for onlinestuderende foregår på Ingeniørhøjskolen i Aarhus: Navitas, 
Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C (fremmødestuderende har fri disse dage): 

4. september  
8.15 - 11.00 Engelsk C 
11.15 – 13.00 Matematik B 
13.15- 16.00 Kemi C 
  
9. oktober  
8.15 - 11.00 Kemi C 
11.15 – 13.00 Matematik B 
13.15- 16.00 Engelsk C 
  
13. november  
8.15 - 11.00 Engelsk C 
11.15 – 13.00 Matematik B 
13.15- 16.00 Kemi C 
  

 

På fremmødeseminarerne skal du dels undervises i mundtlig engelsk, dels udføre de obligatoriske 
kemiøvelser, som er en forudsætning for at kunne gå til eksamen i kemi. Der vil også være mulighed for 
hjælp til matematikken. 
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Eksamenerne afholdes i december 2020 og januar 2021, hvor der selvfølgelig også er mødepligt. Nærmere 
info om tider kommer senere.   

Skulle du blive syg eller af anden grund forhindret i at deltage i enten fremmødeseminarerne eller 
eksamenerne, skal du kontakte mig hurtigst muligt på mrl@ase.au.dk.  

Yderligere information 

Læs mere om Adgangskursus online her.  

Læs mere om Adgangskursus som fremmødeundervisning her.  

Desuden er du naturligvis meget velkommen til at kontakte studievejleder Camille Tybjerg, hvis du skulle 
have yderligere spørgsmål enten via mail på caty@ase.au.dk eller tlf. 93522114 

Med venlig hilsen 

Mette Ramsing Lindhardtsen 
Leder af adgangskursus i Aarhus og Herning 

mailto:mrl@ase.au.dk
http://ase.au.dk/uddannelse/adgangskursus/studieforloeb/adgangskursus-1-aar-online/
http://ase.au.dk/uddannelse/adgangskursus/studieforloeb/adgangskursus-1-aar/
mailto:caty@ase.au.dk

