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Kære nye studerende,                                                                        

TILLYKKE med optagelsen, og velkommen til kandidatuddannelsen i pædagogisk 
psykologi (cand. Pæd. i pædagogisk psykologi) ved Aarhus Universitet, Danmarks 
institut for pædagogik og uddannelse (DPU). 

Vi har tilrettelagt to velkomstdage i uge 35 (27.-28. august for nye studerende i 
Aarhus). Det endelige program for de to dage finder du medio august samme sted, 
som du har fundet dette brev. Grundet den aktuelle situation med COVID-19 forløber 
velkomstdagene som en dag med fysisk fremmøde og en dag med digitalt fremmøde 
- som kommer til at foregå over videokonferenceprogrammet Zoom. Vi vil byde jer 
velkommen i zoom og introducere jer til uddannelsen og til hinanden. Programmet for 
velkomstdagene er en blanding af praktiske, studieforberedende og sociale 
aktiviteter, hvor I blandt andet får en bred introduktion til studiemiljø, -krav og -
faciliteter. 

I kan finde generel information fra Arts fakultetet ved AU, som DPU er en del af, ved 
at følge dette link og navigere jer frem til pædagogisk psykologi i søgefeltet: 
Studiestart Arts 

Når vi mødes i uge 35, vil I møde studerende med andre faglige baggrunde end jeres 
egen. Nogle er kommet ind på baggrund af en professionsbachelor, mens andre har 
gennemført en bacheloruddannelse fra et universitet. Nogle er vendt tilbage efter en 
årrække på arbejdsmarkedet mens andre kommer direkte fra en uddannelse. Vi 
glæder os til at høre om de forskellige baggrunde I kommer fra. Det er vores 
forhåbning, at vi i velkomstdagene kan lægge fundamentet for, at jeres alsidige 
faglige baggrunde kan bidrage til et mangfoldigt og tværfagligt fællesskab på jeres 
årgang. 

I velkomstdagene er der plads til at stille spørgsmål. I vil bl.a. få mulighed for at stille 
spørgsmål til tutoren på jeres akademiske ’laboratoriehold’, som er de mindre hold, I 
kommer til at arbejde i henover de første 2 moduler. I kommer også til at lære de andre 
på jeres hold at kende. Det er kun et år siden tutorerne selv var helt nye - og selv 
havde en masse spørgsmål at stille - så hold jer endelig ikke tilbage. De husker, 
hvordan det var at være ny. 

Straks efter velkomstdagene i uge 35 begynder undervisningen på første modul. Nye 
studerende skal følge modul 1: Teoretiske tilgange til pædagogisk psykologi. 

Undervisningsplanen for modulet vil blive offentliggjort tættere på velkomstdagene og 
vi anbefaler, at I læser den grundigt igennem. Det er i undervisningsplanen, at jeres 
grundbøger og anden litteratur vil fremgå. 
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Vi anbefaler ligeledes, at I downloader og installerer Zoom samt opretter en 
brugerkonto (gratis med jeres AU/WAYF login). I bedes også tjekke, at jeres mikrofon 
og webcam fungerer, da vi kommer til at bruge disse i velkomstdagene. Der er en god 
vejledning på Studypedia i, hvordan man gør. 

Aarhus Universitet tilbyder også adgang til forskellige software pakker (f.eks. Office). 
Dette kan I finde her: Software 

Det er vigtigt at I deltager i velkomstdagene og de dertilhørende sociale aktiviteter. Det 
er i løbet af disse dage, at I lærer hinanden og stedet at kende, så I er klar til studiet. 
Det er også her, I kan få svar på alle jeres spørgsmål. 

Følg med og find løbende mere information om jeres studiestart og velkomstdagene 
på facebookgruppen for jeres årgang i Aarhus: “Campus Aarhus 2020 - Kandidat i 
Pædagogisk Psykologi”: https://www.facebook.com/groups/3006735269413118/  

I er også velkomne til at kontakte os på mail, så vi kan sende diverse information ud 
over e-mail. Universitetet (DPU) benytter ikke Facebook til informationer. De lægges 
ud på de officielle sites i Blackboard. 

Amelia: 201903366@post.au.dk 

Louise: 201903394@post.au.dk 

 

Vi glæder os til at se jer! 

Bedste hilsner fra jeres chef-tutorer Amelia Midgley & Louise Lund Breil 
samt afdelingsansvarlige for velkomstdagene 2020, Forperson for 
uddannelsesnævnet Simon Nørby & afdelingsleder for afdelingen, 
pædagogisk psykologi Charlotte Mathiassen. 
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