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Tilvalg i Sociologi

Kære nye studerende på Tilvalg i Sociologi,
Allerførst skal der lyde et stort og varmt VELKOMMEN til jer alle sammen! Hele teamet
omkring Tilvalg i Sociologi ser meget frem til at møde jer, og vi håber, at I vil få et godt
og lærerigt år.
Dernæst vil vi gerne informere jer om, at der vil finde en introduktionsdag sted fredag
d. 30. august, og vi beder om, at I vil deltage hele dagen. Som I desuden kan se i jeres
timeplaner, begynder jeres undervisning i uge 36. Timeplanerne kan I finde her (hvis I
søger under ”kurser”, vil I af tekniske årsager finde jeres timer under ”Antropologi,
tilvalg”): http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/undervisning/timeplaner/
Programmet for introduktionen finder I på næste side. Der vil være faglig information,
en sociologisk forelæsning samt generel introduktion til det at være studerende ved
Tilvalg i Sociologi. Hertil kommer hygge og socialt samvær, som jeres to tutorer –
Caroline og Margrethe – vil koordinere for og med jer. I den forbindelse har de sendt
følgende besked til jer:
Kære nye sociologi-studerende. Vi glæder os til at møde jer. Vi har planlagt lidt
forskellige aktiviteter d. 30. august, hvor I forhåbentligt kan lære hinanden lidt at
kende. Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at deltage, så I kan blive rystet
godt sammen. Vi har oprettet en Facebook-gruppe til jer, så I kan kommunikere med
hinanden og os, hvis det bliver nødvendigt. Den hedder Sociologi AU 2019/2020 og kan
tilgås ved dette link: https://www.facebook.com/groups/476059629833262/
Hvis I har spørgsmål til programmet eller andet, er I meget velkomne til at kontakte os
enten på Facebook eller mail. Margrethe Nielsen, marg.1144@gmail.com og Caroline
Skovgaard Jørgensen, caroline.sjj@hotmail.com
Vi ser frem til at se jer alle fredag d. 30. august i lokale 1453-131 (Nobel).
Med venlige hilsner,
Kasper Tang Vangkilde, koordinator for Tilvalg i Sociologi, etnkvangkilde@cas.au.dk

Tilvalg i Sociologi
Program for introduktion

Fredag d. 30. august

Lokale 1453-131

9.30 – 11.30

Velkomst, morgenmad og introduktion til hinanden

11.30 – 12.30

Introduktion fra koordinator, undervisere og studievejleder

12.30 – 13.15

Frokost (på egen regning eller medbring madpakke)

13.15 – 14.45

Sociologisk forelæsning ved lektor Susanne Højlund:
”Smagens og madens sociologi”

14.45 – 15.00

Pause

15.00 – 17.00

Spil, hygge og aktiviteter

17.00 – ?

Fællesspisning, øl og sodavand

