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Velkomstbrev fra Studievejledningen
til de nye studerende på
Medicinstudiet vinter 2021
Velkommen til medicin og tillykke med din optagelse
– vi glæder os til at se dig!
Vi glæder os til at møde dig til studiestart enten:

Studenterstudievejledere
Medicin

Onsdag den 27. januar for hold 1-5, eller
Torsdag den 28. januar for hold 6-9.
Grundet corona er det svært at give endelig instruks på, hvordan og hvornår I skal
møde op til studiestarten. Dagene er fastlagt, men selve formatet svinger imellem
plan A, B og C.
Vi håber, at vi sammen med tutorerne (ældre medicinstuderende) kan afholde
rusintroduktion, som er en del af studiestarten (de første dage på studiet).
Du kan finde programmet for studiestarten og få mere information angående
covid-19 via studiestartssiden:
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/medicin/bachelorstudiestart-vinter/
På den interne rusintroduktion får du en masse informationer om studiemæssige,
sociale og andre forhold. Du vil bl.a. blive guidet til, hvilke bøger du skal bruge til
1. semester – så vent med at købe bøger til efter studiestarten. Der vil også være
nogle indslag af mere underholdende karakter. Herudover afholdes der i
weekenden den 5.-7. februar rusweekend (hvis der tillades) - så sæt allerede nu
kryds i kalenderen.
Der vil løbende komme mere information omkring studiestarten på
studieportalen.
Andre ting:
Husk at søge SU (læs mere på www.su.dk)
•

Kollegiemuligheder:
www.ungdomsboligaarhus.dk

HE Studier
Aarhus Universitet
Vennelyst Boulevard 9
8000 Aarhus C

Trine, Mette, Jacob, Mads og
Vipe

- kollegieværelser & lejligheder.

Tlf.: 87167414
Fax: 86128316
E-mail: health.studadm@au.dk
Web: health.au.dk/

Direkte tlf.: 87167075
E-mail: ba.health.udd@au.dk
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www.koll.au.dk
- kollegieværelser.
Du har allerede nu mulighed for at blive skrevet op til en kollegiebolig
(du kan komme på venteliste til en bolig i alt 6 måneder, før du
forventer at starte på en uddannelse i Aarhus), hvis du søger på første
hjemmeside. På koll.au.dk har du desværre først mulighed for at
ansøge fra den 1. januar.
•

Husk at melde evt. adresseændring til Folkeregistret (www.borger.dk).
Universitetet modtager herefter automatisk besked herom.

•

Hvis du mod forventning ikke ønsker at starte på studiet, skal du
udmelde dig gennem Studieselvbetjeningen: mit.au.dk

Har du flere spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os hos
Studievejledningen.
Hvad er Studievejledningen?
I Studievejledningen er vi 5 studievejledere fra medicinstudiet, 3 på bachelorteamet og 2 på kandidat-teamet. Vi er studerende (ligesom dig) og er dermed
tæt på, hvad der rører sig på og omkring studiet. Vi er alle i slutningen af
bacheloruddannelsen eller på kandidaten, og vi har derfor et godt kendskab til
alle fag, eksaminer mm. på bacheloruddannelsen – så vi kender til alle de
glæder og udfordringer, der venter dig som ny studerende her i Aarhus.
Vi sidder i et team med 7 andre studenterstudievejledere fra de andre
uddannelser på Health samt to fastansatte studievejledere. Derudover er vi en del
af et kæmpe studievejledningsnetværk på hele Aarhus Universitet og har en
masse kontakter at spørge til råds i mere uvante situationer. Derfor vil vi altid
forsøge at være behjælpelige med dine spørgsmål, og vi er som udgangspunkt
altid opdateret på nye regler, tilbud og hvad der ellers måtte røre sig i
universitetsuddannelses-regi.
I vejledningen har vi mange opgaver; vi arrangerer bl.a. studiestarten i fællesskab
med tutorerne, afholder studiepraktik og U-days, og derudover holder vi
forskellige oplæg gennem din bacheloruddannelse.
I det daglige besvarer vi mails og tager mod telefonopkald fra enten nuværende
eller nysgerrige, potentielle studerende. Derudover har vi ugentlige træffetider,
hvor du kan stikke hovedet forbi eller aftale tid til en snak om, hvad end der måtte
relatere sig til studiet. Vi vejleder om alt, der har påvirket, påvirker eller kommer til
at påvirke dit studie i fremtiden. Det kan være studietvivl, studievanskeligheder,
studieteknik, studieplanlægning, eksamensforhold, barsel, SU, merit,
dispensationer etc.
Hvor er vi, og hvordan kan du kontakte os?
Vi har kontor på Tandlægeskolen og sidder sammen med de andre vejledere fra
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Health. Vores adresse er:
Vennelyst Boulevard 9
Bygning 1611, lokale 1.53.
8000 Aarhus C
Derudover kan vi altid kontaktes på mail: ba.health.udd@au.dk
eller i træffetider på telefon: (+45) 93 52 23 19
For træffetider, og booking af samtaler, se:
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/medicin/studievejledning/formalia/

De bedste studiestartshilsner fra jeres studievejledere,
Trine Sahlholdt, Mette Jertrum, Milena Meisner-Jensen, Jacob Agerbo og
Mads Herluf
Studenterstudievejledere ved medicin

RUS: [rus, (måske af sidste stavelse i lat. depositurus, af deponere 'aflægge',
underforstået: de uakademiske vaner, eller af lat. rūs 'bondeland' om de nye
studerendes herkomst og manerer), nyindskrevet universitetsstuderende.]
www.denstoredanske.dk
TUTOR: [tutor, (lat. 'som beskytter', afledn. af tutus, perf.part. af tueri 'bevogte,
beskytte'), på videregående danske læreanstalter en person, ofte en ældre
studerende, der vejleder yngre studerende i såvel faglige som sociale forhold i
forbindelse med deres studium.] www.denstoredanske.dk
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