Kognitiv Semiotik

__________________________________________________________

Program
Introdage 30.8 og 31.8 2021
_______________________________

Søren Kjeldgaard - AU Foto

INTRODAGE 2021

Indholdsfortegnelse
Velkomst ......................................................................................................................................... 3
Praktisk information ................................................................................................................... 4
Program for ugen........................................................................................................................ 5
IT-systemer ................................................................................................................................. 6
Vejledning og rådgivning ................................................................................................................ 8

2

INTRODAGE 2021

Velkomst
Tillykke med at blive optaget på MA i Kognitiv Semiotik! Mit navn er Mathilde Hyldal Eberholst,
jeg er på tredje semester og skal være jeres tutor. Jeg glæder mig rigtig meget til at møde jer,
og videreføre min (begrænsede) kundskab om studiet, hverdagen som student og hvordan
overleve 2.semester. I dette skriv finder i all information i har brug for inden introdagene, og
nogle tip for både nye og gamle studerende ved AU.
Her finder i praktisk information om hvor i skal møde op, hvad i skal have med til de forskellige
dage og program for ugen. I finder også information om IT-systemer, og vejledning og
rådgivning.
Tøv ikke med at tage kontakt, jeg kan nås både på Facebook (i bliver lagt til i en gruppe for
studiet), telefon 28744432, og mail m.eberholst@gmail.com J

Mig der er mega klar til at møde jer!
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Praktisk information
•

Vejvisning
Vi mødes i bygning 1915, lokale 118 (Trøjborgvej 84)! Bygninger kan være lidt
svære at finde på AU, så benyt gerne AU Find-app’en.

•

Mad og madpakker
Vi sørger for morgenmad mandag 30.8, og Pizza til aftensmad tirsdag 31.8. Du skal
selv sørge for frokost begge dage, men der er lagt ind tid til at selv gå hen og købe
noget på de mange steder i nærheden. Skriv endelig til mig om du har nogle
allergier eller madpræferencer!
At pakke rygsækken J
Mandag er det en god ide at tage din computer med da vi skal gå gennem ret
meget praktisk. Tirsdag skal vi være meget ude, så tag rigtig tøj på, og lad din
computer blive hjemme.
Alkoholpolitik
Vi følger universitets alkoholpolitik, som vil sige at der ikke er alkohol involveret
under faglige arrangementer eller før kl. 16. Vi tilstræber at skabe et program, hvor
alle skal have det rart, og arrangementerne er inkluderende for alle. Det er derfor
ikke en forudsætning for at deltage i de sociale arrangementer, at man drikker
alkohol.
Kontakt
Du bliver lagt til i en Facebook-gruppe for de nye studerende, der jeg også selv er.
Du kan kontakte mig over Facebook, mail eller telefon, om du har nogle spørgsmål!
Tøv ikke med at tage kontakt J

•

•

•
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Program for ugen
Mandag
10:00 – 10:30 Morgenmad
10:30 – 12:30 Intro-workshop m/ Kristina Duun
12:30 – 13:30 Frokost og pause
13:30 – 15:00 Hvem er I og hvad er Kognitiv Semiotik?
15:00 – 16:00 Rundvisning i Nobelparken
16:00 – 16:20 Rundvisning i Nobelparkens bibliotek
16:30 – 17:15 Rundvisning i Det Kongelige Bibliotek
Pause
19:00 – 23:00 Aftenhygge for dem der har lyst
Tirsdag
10:00 – 10:30 Intro ved Josh Skewes (afdelingsleder)
10:30 – 11:30 Gruppearbejde
11:30 – 12:00 Studenterrådet
12:00 – 15:00 Frokost og overraskelse
15:00 – 16:00 Pause
16:00 – 19:00 Pizza og quiz med Lingvistik!
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IT-systemer
Som ny (og gammel) studerende på AU kommer du til at møde en masse forskellige ITplatforme til forskellige formål. I starten synes du måske, at det er svært at finde rundt i. Det er
helt ok, og du skal nok få styr på systemerne i løbet af din første tid på uddannelsen. Efter
introdagene vil der også være en IT-workshop der de rigtige eksperter guider jer gennem det
hele! Nedenfor har vi lavet et hurtigt overblik over de vigtigste systemer:
•

mitstudie.au.dk
er den samlede indgang til undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer.
Her finder du ugeskema, AU-mail, vigtige beskeder, links til sites og systemer og meget
mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind på mitstudie.au.dk, for herfra kan du
komme videre til alt det, du har brug for som studerende.

•

Brightspace
er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant
information til din undervisning.

•

Studieselvbetjeningen (STADS)
er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, mm. Det
er også her du tilmelder dig kurser og eksamen, når det bliver nødvendigt i løbet af dit
uddannelsesforløb. Se guide om brug af STADS.

•

Studieportal Arts
Det er de hjemmesider, hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler,
vejledning m.m. er samlet.

•

Eduroam
Det trådløse netværk på AU hedder Eduroam. Før du kan bruge det, skal du installere
netværket på dine enheder.

•

Zoom på AU
er den primære tekniske løsning, som AU bruger til afvikling af undervisning og
eksamener digitalt. Du skal altid bruge den officielle AU Zoom-instans og ikke gratisversionen. Brug AU’s vejledning til videomøde i Zoom.

•

Software til studerende
Vær opmærksom på, at du som studerende på AU kan få en del gratis software eller
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software med rabat.
•

IT-support
Hvis du har tekniske problemer, kan du få hjælp hos Arts IT-support. Der kan godt være
lidt travlt i supporten i de første uger af semesteret, så vær tålmodig J

•

AU Studypedia
AU Studypedia er et akademisk studieværktøj, som du kan bruge under hele dit
uddannelsesforløb. Her kan du finde en masse gode råd og værktøjer til det at
være universitetsstuderende bl.a. om studievaner, notatteknik, formalia i opgaver
mm.
AU Studypedia har et helt afsnit målrettet nye studerende, hvor der er øvelser og
gode råd til at komme godt i gang som universitetsstuderende, se AU Studypedia til
nye studerende.
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Vejledning og rådgivning
Som studerende på Aarhus Universitet er der en lang række mulighed for at finde hjælp, støtte,
inspiration og vejledning uanset hvor du er i dit uddannelsesforløb:
•

Studievejledningen
Alle uddannelser har deres egen studenterstudievejleder. Det er en med-studerende,
der er ansat til at hjælpe og vejlede andre studerende. I studievejledningen er der
tavshedspligt, og du kan komme og tale om både regler og formalia omkring dit
studieforløb, studietvivl, personlige udfordringer og meget andet. Du kommer til at
møde din studievejleder i løbet af velkomstugen, og de følgende uger kommer han/hun
og holder forskellige oplæg for jer, bl.a. om at arbejde i studiegrupper.

•

Studenterpræsterne
Studenterpræsterne i Aarhus tilbyder samtaler og samtalegrupper for studerende
uanset tro eller religiøs overbevisning. De har også et stillerum på Aarhus Universitet,
hvor man kan bede, meditere eller bare finde ro. Studenterpræsterne arrangerer også
forskellige foredrag og debatarrangementer.

•

Studenterrådgivningen
er eksperter i korttidsterapi for studerende på videregående uddannelser. De kan fx
hjælpe dig, hvis du har udfordringer med eksamensangst, perfektionisme, stress mm.

•

Studenterlinjen
er en anonym telefonstøtte til studerende af studerende.

•

SU-kontoret
Her kan du få vejledning om dine personlige SU-forhold.

•

Arts Karriere
er dit karrierecenter som studerende på Arts. Her kan du få individuel vejledning og
deltage i en masse forskellige arrangementer året rundt.

•

AU Elitesport
hjælper dig, der dyrker elitesport, mens du studerer.
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•

AU Iværksætter
hjælper dig, der har iværksætterdrømme og gerne vil udvikle egen virksomhed
sideløbende med dit studium.

Har du en funktionsnedsættelse?
Hos Specialpædagogisk Støtte (SPS) på Aarhus Universitet kan du få information og vejledning
om støtte til studerende med funktionsnedsættelser.
Du kan kontakte SPS allerede nu – også hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er i målgruppen.
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