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VELKOMMEN PÅ LITTERATURHISTORIE
Kære kommende studerende på Litteraturhistorie
Vi glæder os til at introducere jer til jeres nye studie til efterårssemesteret
og introugen i slutningen af august. Litteraturhistorie er et varieret studie
med værker fra hele verden.
Gennem forløbet vil I blive introduceret til både oldgamle digte, absurde
komedier og børnebøger. Det er et studie, hvor der er plads til at specialisere sig i lige præcis det, man interesserer sig for, men hvor man samtidigt
vil blive introduceret til en masse nyt.
Det kan være en overvældende oplevelse at komme i gang, men det er jo
lige netop det, introugen er til for.

I løbet af den sidste uge i august vil I blive vist rundt på universitetet, sat
ind i de elektroniske systemer, udsat for to miniforelæsninger og naturligvis rystet godt og grundigt sammen med jeres medstuderende.
Når I først ankommer, vil I blive inddelt i introgrupper, der hver især har to
tutorer tilkoblet, og I kommer til at tilbringe en god del af den første uge
sammen i gruppen. Denne vil bestå af både faglige og sociale aktiviteter, så
I får et godt indtryk af de mange sider ved uni-livet. I denne pjece kan I finde
hele programmet for ugen.

På Litteraturhistorie har vi hjemme på Kasernen i de gamle røde bygninger,
og når I dukker op den første dag, vil der være tutorer, som hjælper jer med
at finde frem til det rigtige lokale.
I kan melde jer ind i en facebookgruppe, der er blevet oprettet til studiestarten, hvor I kan stille spørgsmål og følge med i løbende opdateringer,
efterhånden som introugen går i gang.
https://www.facebook.com/groups/419539895514958/
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Det vil også være en god ide at sætte hytteturen i kalenderen allerede nu.
Den kommer til at ligge i starten af oktober (4-6), og der er blevet reserveret en skøn hytte til formålet.
Flere informationer vil blive sendt ud i eller efter introugen, men der ligger
allerede et link til tilmeldelse og betaling i denne pjece.

Vi håber, I alle har lyst til at være med i introugen, så I kan få en fantastisk
start på jeres studietid!
Vi glæder os til at ser jer i uge 35,
Harriet, Maja, Karen og Valdemar – og alle de andre tutorer
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PROGRAM
Ændringer kan forekomme
Bemærk, at alle aktiviteter før kl. 1600 er alkoholfrie.
Mandag d. 26. august
09.00 Morgenmad med tutorer og undervisere (morgenmad inkluderet)
10.30 Intro og velkomst ved afdelingsleder Tore Rye Andersen
11.15 Intro til fagene: Litteraturhistorie 1, Tekstanalyse 1 og Ny Litteratur og Formidling
12.30 Rundvisning og introduktion til biblioteket + frokost
16.30 Aktiviteter i de grønne områder på Kasernen
18.00 Aftensmad og quiz i Kasernecaféen (aftensmad inkluderet)

Tirsdag d. 27. august
09.45 Godmorgen og velkommen!
10.00 Besøg af Arts Karriere
10.45 Teaserforelæsning v. adjunkt Jonas Ross Kjærgaard
12.15 Navneleg
12.45 Frokost
13.30 Foreningsoplæg
15.00 Stor fællesaktivitet
16.00 Uni-safari
18.00 Grillmad og hygge (aftensmad inkluderet)
Onsdag d. 28. august
10.00 Godmorgen og velkommen
10.10 Læsegruppeworkshop og foredrag v. studievejlederen
13.00 Frokost
13.30 IT-kursus
15.00 Tak for i dag – vi ses i aften!
18.00 Aftensmad i introgrupper hos tutorerne (aftensmad aftales indbyrdes)
20.30 Pub crawl
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Torsdag d. 29. august
12.00 ”Godmorgen” og velkommen
12.10 Foredrag v. professor Frits Andersen
13.20 Frokost
13.50 Tutortips + spørgetime
15.15 Hav en dejlig eftermiddag, vi ses i morgen!
Fredag d. 30. august
10.30 Brunch i introgrupper hos tutorerne + evaluering (morgenmad inkluderet)
13.00 Forberedelse af underholdning til aftenens fest
18.30 Fest og spisning på Kasernen i lokale 124! (aftensmad inkluderet)
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PRAKTISK INFORMATION
Hvor er vi?
Introugen foregår på den del af Århus Universitet, der hedder Kasernen.
Kasernen har adresse på Langelandsgade 139, 8000 Århus C. Vi er lette at
finde den første dag, da vi vil stå med skilte på Langelandsgade og på Kasernen.

Tilmelding og betaling
Betaling for introugen foregår via følgende link:
https://litteraturhistorie2019rusuge.nemtilmeld.dk/1
Prisen for at deltage i aktiviteterne efter kl. 16 i introugen er 400kr.
Hvis der er særlige behov i forhold til mad, f.eks. vegetar/veganer eller allergier, bedes I skrive det i kommentarfeltet, når I tilmelder jer. I er også
velkomne til at sende os en mail.

I kan også allerede nu betale for den hyttetur, som vi skal på d. 4. til 6. oktober. Det foregår via følgende link:
https://hyttetur-lithis2019.nemtilmeld.dk/1/
Prisen for at deltage i hytteturen er 425kr.

Hvad går jeres penge til?
Alle aktiviteter i introugen før klokken 16 er gratis, og her kan alle deltage,
også selvom man ikke tilmelder sig.
I introugen går jeres penge til alle de måltider, som er markeret som inkluderet i programmet samt øl og sodavand efter klokken 16 hver dag,
inkl. festen fredag aften. Til frokost skal I selv have madpakke med, og ellers vil der være mulighed for at købe mad i universitetets kantiner.
På hytteturen går pengene ligeledes til mad og desuden til leje af hytte og
bus. Alkohol og sodavand er ikke inkluderet i betalingen for hytteturen.
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Læsegrupper
Onsdag formiddag vil I blive præsenteret for jeres læsegrupper. Disse grupper er forskellige fra jeres introgrupper og er blevet tilfældigt sammensat
forud for introugen. Sammen med studievejleder Mathilde vil I under onsdagens workshop snakke om, hvad man kan bruge sin læsegruppe til, samt
få tips til hvordan man kommer godt i gang. Læsegruppen er et godt sted at
finde faglig støtte, diskutere semestret og dele noter. Det er vigtigt at møde
sine gruppemedlemmer med åbent sind for at kunne skabe den bedst mulige læsegruppe.

Bøger og pensumliste
Vi har ikke en samlet pensumliste til jer – den skal I nok få af jeres undervisere som en del af den første undervisningsgang. Men vi kan allerede nu
fortælle jer om ét af de værker, I kommer til at læse på jeres første semester:
Gilgamesh oversat fra akkadisk af Sophus Helle (som skal undervise jer i
Litteraturhistorie 1) og hans far, Morten Søndergaard. Bogen har ingen forfatter og er oprindeligt skrevet med kileskrift på lertavler, som Sophus
Helle er ekspert i at læse med sin kandidatgrad i assyriologi. Bogen kan findes her:
https://www.gyldendal.dk/produkter/ingen-forfatter/gilgamesh49807/hæftet-9788702277418

Gode hjemmesider ved bogkøb
Det er ikke alle bøger, I skal bruge på studiet, som man kan købe hos den
lokale boghandler. Derfor har vi samlet en liste over nyttige hjemmesider,
som I kan gøre brug af, når jeres undervisere opgiver, hvilke værker, I skal
bruge.
o Saxo.dk
o Amazon.co.uk
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o Bookdepository.com (gratis, men dog til tider langsom, fragt)
o Antikvariat.net (Her kan I finde en liste over de værker, som landets
antikvariater ligger inde med)
o Pensum.dk
o Stakbogladen.dk
o Findbogen.dk
o Imusic.dk
o Bogtorvet.net
o Plusbog.dk
o dba.dk
Desuden findes der en Facebook-gruppe, hvor der sælges brugte bøger fra
Arts: https://www.facebook.com/groups/618091078220825/

Studievejledning
Har I spørgsmål angående studiets opbygning, personlige udfordringer eller andet, der har med jeres studieliv at gøre, så kan I altid kontakte studievejlederen.
Kontaktoplysninger og yderligere information til studievejlederen for Litteraturhistorie, Mathilde, findes på:
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/
Hun kan også træffes på mail:
studievejleder.litteraturhistorie@hum.au.dk
Adressen til studievejledningen for De Æstetiske Fag, og dermed også Litteraturhistorie, er:
Aarhus Universitet
Bygning 1580 / lokale 128
Langelandsgade 139
8000 Aarhus C
Studievejledningen kan kontaktes på tlf.: 87 16 12 16 i tidsrummet 12-13
hver onsdag i august og træffetid herefter kl. 13-15. Efter semesterstart
kommer der nye åbningstider.

8

Aktiviteter på første semester
Udover introugen og hytteturen vil der i løbet af første semester være andre studiestartsrelaterede arrangementer. I september vil der bl.a. blive afholdt de første fredagsbarer på semestret, inkl. Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag. Derudover vil der blive afholdt en fælles aktivitetsdag i
samarbejde med de andre fag på Kasernen. Vi skal som tutorer nok sørge
for at informere og opdatere jer omkring alle arrangementerne i jeres Facebook-gruppe.

Nyttige links og hjemmesider
o www.su.dk
o Husk at søge SU i god tid!!
o www.au.dk
o Hele Aarhus Universitets hjemmeside
o www.studerende.au.dk/arts/studiestart
o Her kan du finde flere oplysninger om studiestarten
o http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/tjekliste-til-nye-studerende/
o Checkliste til den nye studerende
o www.studerende.au.dk/arts
o Her finder du oplysninger om blandt andet undervisere, studievejledning, fag, studieordninger og eksamensformer.
o https://www.facebook.com/groups/101265953336640/?fref=ts
o Udover gruppen for jeres årgang kan I med fordel melde jer
ind i gruppen for HELE Litteraturhistorie, der rummer oplysninger om både sociale og faglige aktiviteter
o www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/
o Her kan du finde et kort over hele AU samt en oversigt over
bygninger og lokaler. Du kan bruge app’en AU Find på samme
måde.
o www.ungdomsboligaarhus.dk
o Her kan du søge studiebolig i Aarhus – husk også at ændre din
adresse på www.borger.dk
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Kontaktinformation
I skal endelig ikke holde jer tilbage med eventuelle spørgsmål – vi er her for
jeres skyld! Skriv gerne til os enten på Facebook-gruppen eller per mail:
Link til facebookgruppen:
https://www.facebook.com/groups/419539895514958/
Vores mail:
cheftutorerlithis19@gmail.com

Studenterhus Aarhus
Studenterhus Aarhus skriver: Vi er til for byens studerende, og det er vigtigt
for os, at vi laver de aktiviteter, I gerne vil have. Derfor er vi også et åbent
hus, hvor du som studerende kan afholde dine aktiviteter. Vi har lokaler og
faciliteter til stort set alt, og det er (næsten) kun din fantasi, der sætter
grænser.
I Studenterhuset kan du både tage til fest, møde din kommende arbejdsgiver, være med i en løbeklub for alle eller møde studerende fra hele verden.
Vi laver foredrag, debatter og præsenterer live musik til SU-venlige budgetter. Og så har vi byens største øl-udvalg i Studenterbaren i kælderen.
Og så kan du som studerende blive medlem af foreningen bag og få rabat
på vores øl og arrangementer.
Læs mere her: https://www.studenterhusaarhus.dk/

Arts Karriere
Arts Karriere skriver: Arts Karriere er karrierecentret på Arts, Aarhus Universitet. Vores vigtigste opgave er at styrke vores 11.000 studerendes karrierekompetence gennem arbejdsmarkedskendskab, kompetencebevidsthed og redskaber til jobsøgning.
Arts Karriere afholder spændende karrierearrangementer skræddersyet til
dig, der er studerende på Arts. Vi tilbyder kurser og workshops for både BA
og KA-studerende.
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Derudover kan du både få individuel vejledning og gruppevejledning om alt
det, der vedrører din karriere.
Vores karrierevejledere tilbyder vejledning om:
•

Karriereplanlægning

•

Arbejdsgivernes behov

•

Studiejob, praktik og det første job efter specialet

•

Kompetenceafklaring

•

Feedback på CV og ansøgning

•

Jobsamtale

•

Praktik og specialesamarbejde

•

Netværk og networking

Ønsker du at holde dig skarp på det humanistiske arbejdsmarked og aktuelle jobs, så følg med via AU og vores Facebook-side:
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/arts-karriere/
https://www.facebook.com/artskarriere
Du finder os her:
Bygning 1443, lokale 216
Tåsingegade 3
8000 Aarhus C
Kontakt os
Mail: karriere.arts@au.dk
Telefon: 87152359
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