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Velkommen til Litteraturhistorie
Vi er rigtig glade for at kunne byde dig velkommen til bacheloruddannelsen i Litteraturhistorie, og vi ser frem til at møde dig på Langelandsgades Kaserne den 26. august
– vores grønne oase, som bliver rammen om det studieliv, du nu tager hul på. Du kommer til at møde mange mennesker i den første uge: tutorer, studievejledere, undervisere og naturligvis de mange andre, der er startet på studiet. Hvis du også er ved at
flytte til Aarhus, vil der være mange indtryk, du skal fordøje, men du vil hurtigt få en
fornemmelse af en hverdag med mange nye udfordringer og nye opdagelser. Se mere
om studiestarten her:
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/
Universitetet er både et stort og et lille sted. Der er tusindvis af studerende og undervisere, og rige muligheder for at møde studerende fra andre fag eller gå til foredrag om
alt fra klassisk kinesisk litteratur til webserien Skam. Samtidig vil du også lære de studerende fra din årgang at kende rigtig godt, og du vil komme i en læsegruppe, hvor I
skal arbejde sammen om at lave oplæg, diskutere romaner, digte, teoritekster og måske bare livet som sådan.
Det lange litteraturhistoriske overblik og den grundige indføring i tekstanalyse giver
ikke blot viden om litteratur, men udvikler også din egen evne til at analysere og formidle. Og så er det ikke mindst et fag, hvor en god roman i sofaen en søndag eftermiddag også er en fuldgyldig del af studiet.
Litteraturhistorie er et fag med mange faglige og sociale traditioner, som du inden
længe kommer til at tage del i. Vi glæder os til at møde dig til august – i mellemtiden
må du have en god sommer!
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