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Velkommen til Retorik 

Vi er glade for at kunne byde dig og dine medstuderende velkommen på tilvalgsuddan-
nelsen i Retorik! Vi ser frem til at møde dig på Langelandsgades kaserne mandag d. 
29. august kl. 11-16 i lokale 1584/112, hvor undervisere, tutorer og studievejleder 
står klar til at introducere dig til afdelingen for Retorik og til dine nye holdkammera-
ter.  
 
I det kommende efterårssemester skal du som bekendt dele studietiden mellem dit ba-
chelorprojekt og tilvalgsfaget på Retorik. Her vil du blive undervist i faget Mundtlig 
Retorik (v. Sofie Venge Madsen) mandage fra 11-15 i bygn. 1584, lok. 112. Der er desu-
den instruktortimer i faget onsdage kl. 15-18. 
 
Samtidig med tilvalget byder vi også velkommen til vores nye kandidatårgang i Reto-
rik, og de er sammen med jer og den forrige kandidatårgang med til at skabe et større 
retorisk studiemiljø. Det er fx muligt at deltage i studiemiljøet igennem Uddannelses-
nævnet og det fælles festudvalg for Litteraturhistorie og Retorik. Hvis du bliver glad 
for faget, er der efterfølgende mulighed for at tage en kandidatgrad i Retorik.  
 
Brightspace er studiets primære elektroniske kommunikationskanal, og det er vigtigt, 
at du holder dig opdateret her. Det er også her, pensum bliver uploadet i løbet af au-
gust. Vi gør desuden opmærksom på vores Facebook-gruppe ”Retorik Aarhus Univer-
sitet”, hvor der er oplysninger om faglige og sociale arrangementer mm.  
Se mere om studiestarten her: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/stu-
diestart/.  
 
Vi ser frem til at møde dig og dine kommende medstuderende til august. Indtil da: Ha’ 
en god sommer! 
 
Bedste hilsner 
 
 
Tore Rye Andersen    Sofie Venge Madfsen 
Lektor, afdelingsleder    Studielektor, studiemiljøkoordinator 
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