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Kære kommende spanskstuderende  

Hjerteligt velkommen til bacheloruddannelserne Spansk og spanskamerikansk sprog, 

litteratur og kultur (SLK) og International virksomhedskommunikation i spansk (IVK) på 

Aarhus Universitet.  

 

Vi, jeres tutorer, har med spænding set frem til at skulle byde jer velkommen til de 

suverænt bedste uddannelser på AU og gøre vores til, at I får den bedst mulige start på 

studielivet, samt at I får en forsmag på, hvordan det er at være universitetsstuderende. 

Derfor har vi lagt vores hjerner i blød og lagt alle vores kræfter i for at lave et fedt program 

for jeres første uge på universitetet. Studiestartsugen starter mandag d. 22. august kl. 

09:00, hvor der vil være mulighed for at mødes hjemme ved tutorerne til morgenmad (Mere 

info om dette på Facebook) og slutter officielt den følgende fredag. Efter denne uge med 

både socialt og fagligt indhold, skulle I gerne have fået mod på og lyst til at gå i gang med 

livet som spanskstuderende på Aarhus Universitet. 

 

Vi vil klart opfordre jer alle til at deltage i studiestartsugen, da det er en oplagt mulighed for 

at lære jeres medstuderende at kende, inden undervisningen på universitetet for alvor går i 

gang den efterfølgende uge.  

 

Weekenden d. 9. - 11. september er der arrangeret en hyttetur, som vil finde sted ved 

Jegindølejren i Nordjylland. Denne weekend vil være fyldt med hyggeligt samvær i flotte 

omgivelser, hvor der er mulighed for at blive rystet rigtig godt sammen, hvorfor vi vil 

stærkt anbefale jer at deltage i denne også, da det vil være en ideel måde at få lært hinanden 

endnu bedre at kende.  

 

De to spanskrelaterede studier, Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur (fra 

nu af Spansk SLK) og International virksomhedskommunikation i spansk (fra nu af Spansk 

IVK), har en fælles studiestartsuge og nogle fælles kurser på 1. og 2. semester. Dette 

betyder blot, at I får et større hold med flere dejlige mennesker. Nogle enkelte praktiske 

ting vil være forskellige i studiestartsugen for de to uddannelser, men ellers skal vi alle 

hygge os sammen. Mere information om dette vil komme i studiestartsugen.  
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Vi har lavet denne intropjece, som forhåbentlig vil kunne hjælpe med at besvare de 

spørgsmål, I evt. måtte have om jeres studiestart. Hvis I alligevel skulle sidde med nogle 

spørgsmål efter at have læst denne, er I selvfølgelig velkomne til at kontakte 

cheftutorerne: 

 

● Oliver Mølgaard Gertsen (cheftutor for SLK): Mobil: 24 21 39 60, Email: 

o.m.g@outlook.dk  

● Kornelija Mikalajunaite (cheftutor for IVK): Mobil:  22 59 93 50, Email:  

kornelytami@gmail.com  

 

Kontaktoplysninger er også at finde længere nede i intropjecen.  

Vi håber, at I er lige så spændte og glæder jer lige så meget til studiestartsugen, som vi gør!  
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Praktisk information 

Vejvisning 

Tirsdag, d. 23. august mødes vi på campus. Der vil stå tutorer ude foran Nobelparken (hvor 

der også er mulighed for at parkere sin cykel), samt ved indgangen til Nobelkantinen, med 

skilte, hvor der står ’Spansk’ på, til at guide jer på rette vej. 

 

Rigtig mange buslinjer, både gule og blå, kører forbi Nobelparken. Letbanen stopper også 

lige ud for Nobelparken, ved st. Aarhus Universitet (Ringgaden).  

 

Hvis I er i tvivl om hvor vi skal mødes henne kan man også bruge app’en: AU Find, hvor 

man kan skrive bygningsnummeret (1481) ind og få rutevejledning derigennem. 

 

 
 

Økonomi 
I studiestartsugen vil der komme meget lidt egenbetaling, og kun til frivillige aktiviteter 

efter kl. 16. 

 

Pubcrawl 

Der vil onsdag i studiestartsugen være mulighed for pubcrawl. Her vil der være lidt 

egenbetaling, som kommer til at være på mellem 100 – 180 kr. Mere information vil 

komme i studiestartsugen. 
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Brætspil og hygge på Studenterhuset  

Til dette arrangement vil der også komme til at være lidt egenbetaling ift. aftensmad for 

dem der har lyst, men mere information følger i studiestartsugen og på Facebook. 

 

Mad og madpakker 

Der kan købes mad i kantinerne rundt omkring Campus, men det kan være en fordel at have 

egen madpakke med grundet kø.  

I Nobelparken, findes der både en kantine og en café, de er placeret op af hinanden.  

 

At pakke rygsækken 

I studiestartsugen vil I kun skulle medbringe jeres computer tirsdag, onsdag og fredag, 

hvor der vil være introduktion til universitetets IT-systemer om tirsdagen og ‘Din 1. 

forelæsning’ om onsdagen og fredagen.  

Ellers skal I kun pakke en madpakke, en vandflaske, tøj efter vejret, da vi kommer til at 

tilbringe en del tid udenfor, og jeres gode humør og positive indstilling!  

 

Alkoholpolitik 

Vi følger universitetets alkoholpolitik, hvilket vil sige at der ingen alkohol er involveret 

under faglige arrangementer eller før kl. 16. Vi har derfor tilstræbt os at skabe et program, 

hvor alle skal have det rart, med forskellige arrangementerne som er inkluderende for alle. 

Det er derfor ikke en forudsætning for at deltage i de sociale arrangementer, at man drikker 

alkohol. 
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Kontakt 

Der er mulighed for at tilmelde sig vores Facebook-gruppe som er fælles for de to spansk-

studier på AU, ved navn Spansk AU 2022 (link: 

https://www.facebook.com/groups/403532498446108/members )  

 

Hvis Facebook ikke lige er sagen, må I meget gerne skrive til enten  

Oliver, cheftutor for SLK – Mobil 24 21 39 60/ Mail: o.m.g@outlook.dk, eller  

Kornelija, cheftutor for IVK – Mobil 22 59 93 50 / Mail: kornelytami@gmail.com   

 

Så finder vi en løsning, så I også får alle de vigtige informationer om jeres studiestartsuge!  

 

Der er også mulighed for at følge os på Instagram (taurus_tutorforening), hvor der vil 

blive lagt billeder op løbende af både forberedelser, studiestartsugen og andre spændende 

ting!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/403532498446108/members
mailto:o.m.g@outlook.dk
mailto:kornelytami@gmail.com
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Program for ugen 

 

Mandag  Aktiviteter Hvor 

9.00 - 10.30 Morgenmad sammen med tutorerne Fysisk i mindre 

grupper hos tutorerne. 

Nærmere information 

kommer.  

11.00 - 12.00 Velkomst v. afdelingsleder Kirsten Wølch 

Rasmussen 

Aulaen 

12.00 - 13.00 Frokostpause  

13.00 – 14.30 SLK: Velkomst og præsentation v. studiets 

fagkoordinator og undervisere 

 

IVK: Hyggeaktiviteter 

SLK: 1252-204 

 

IVK: udenfor på 

Campus 

14.30 - 16.00 IVK: Velkomst og præsentation v. studiets 

fagkoordinator og undervisere 

 

SLK: Hyggeaktiviteter 

IVK: 1252-204 

 

SLK: udenfor på 

Campus 

16.00 Fri  

Tirsdag  Aktivitet (medbring computer!) Hvor 

8.00 - 9.00 Velkomst v. tutorerne 

 

OBS: vi står uden for campus med røde trøjer 

og flag, hvor der står spansk, og guider jer til 

de rigtige lokaler ;)  

IVK: 1483 - 444 

 

SLK: 1481 - 264  

9.00 - 10.30 IT-intro (OBS: medbring computer!)  

 

IVK: 1483 - 444 

 

SLK: 1481 - 264  

10.30 – 11.00 Pause IVK: 1483 - 444 

 

SLK: 1481 - 264 
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11.00 - 12.00 Hyggeaktiviteter med tutorer!  Udenfor på 

Campus 

12.00 - 12.30 Oplæg ved Esperanto fredagsbar 1482 - 147 

(Esperanto) 

12.30 - 12.45 IVK: Oplæg v. Studievejledning 

 

SLK: Oplæg v. HUMBUG 

 

IVK: 1485-123 

(Nobelsalen) 

 

SLK: 1481 - 264           

12.45 - 13.00 IVK: Oplæg v. HUMBUG 

 

SLK: Oplæg v. Studievejledning 

 

IVK: 1485-123 

(Nobelsalen) 

 

SLK: 1481 - 264 

13.00  Fri  

16.00 →  5 vigtigste steder i Aarhus C at kende (Frivilligt) Nærmere information 

kommer  

Onsdag   Aktiviteter (medbring computer!) Hvor 

9.30 - 10.00 Oplæg v. Arts Karriere 1482-105 (Nobel 

auditoriet) 

10.00 - 12.00 Din 1. forelæsningsrække 

 

 

 

1482-105 (Nobel 

auditoriet) 

12.00 - 13.00 Frokostpause IVK: 1483 - 444 

 

SLK: 1481 - 264  

13.00 - 16.00 Offentliggørelse af studiegrupper v. 

fagkoordinatorer & hyggeaktiviteter i 

studiegrupperne 

IVK: 1483 - 444 

 

SLK: 1481 - 264  

16.00 Fri   

17.30 →  Pubcrawl (Frivilligt) 

 

Nærmere 

information 

kommer 
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Torsdag  Aktiviteter Hvor 

11.00 - 13.00  Morgenyoga med tutorerne  Udenfor på Campus 

13.00 - 16.00 AU-Find Skattejagt 

- Herunder besøg på biblioteket, 

Studenterhuset, osv.  

Vi mødes ude foran 

Nobelkantinen 

16.00 Fri  

18.00 →  Brætspil og aftensmad (Frivilligt) 

 
OBS: Aftensmad sker ved egenbetaling, dog er deltagelse frivillig.  

Lokale på 

Studenterhuset. 

Nærmere 

information 

kommer. 

Fredag  Aktiviteter (medbring computer!) Hvor 

11.00 - 11.30 Oplæg om mentorordningen v. Kristoffer 

Kjersgaard Nohrs  

1441-113 

 

11.30 - 11.40  Oplæg v. Atlético de Aarhus  1441-113 

11.40 - 12.00 Pause 1441-113 

12.00 - 14.00 Din 1. forelæsningsrække  1482-105 (Nobel 

Auditoriet) 

14.00 - 15.00 Evaluering IVK: 1483 - 444 

 

SLK: 1481 - 264  

15.00 Fri  

16.00 →  Grill og hygge i Botanisk have (Frivilligt) Botanisk Have 
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Sæt kryds i kalenderen! 

Semesterstartsfest 

Der vil fredag d.2. september blive arrangeret en semesterstartsfest for alle på spansk, 

engelsk, tysk og fransk i Esperanto (fredagsbaren), så sæt kryds i kalenderen til et brag af 

en fest. Mere information vil komme i studiestartsugen! 

 

Din første fredagsbar 

Udover dette afholder Esperanto også en fredagsbar kun for jer fra 1. semester på spansk, 

engelsk, tysk og fransk d.16. september. 

 

Hyttetur 

Dette års hyttetur finder sted ved Jegindølejren i Nordjylland d.9.-11. september. Det er en 

fællestur med fransk- og tyskstudiet. Programmet holder vi hemmeligt lidt endnu, men vi 

lover, at det bliver spækket med sammenrystende og ikke mindst sjove aktiviteter og en hel 

masse sodavand! 

 

Prisen for hele hytteturen inkl. overnatning, bus til og fra Nordjylland samt mad bliver i alt 

600 kr. I studiestartsugen vil der være et depositum på 300 kr., som er bindende. 

Restbeløbet på 300 kr. skal betales senest en uge før hytteturen. Afgangstidspunkt m.m. 

følger. 
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Om at læse på spansk IVK & SLK 

Fag på 1. semester 

I starter jeres allerførste semester på studiet mandag d. 29. august 2022. I vil på 1. semester 

modtage undervisning i følgende kurser: 

 

● Sprog og kommunikation I 

● Historie, samfund og kultur i Spanien 

● Videnskabsteori og metode 

 

Vi foreslår, at I læser nærmere om fagene i de to gældende studieordninger, som findes her:  

Spansk SLK:  

https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOr

dning&dokOrdningId=17280&sprog=da  

 

Spansk IVK: 

https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOr

dning&dokOrdningId=17283&sprog=da  

 

 

Pensum og bogindkøb 

I studiestartsugen vil vi vise jer, hvor bøgerne og kompendierne kan købes, som I skal anskaffe 

jer til fagene på 1. semester. Vi vil også vise jer, hvor I finder ud af, hvad I skal læse til de 

forskellige kurser.  

 

Da IVK’erne skal have lidt flere bøger i det ene kursus, kommer der her en liste med bøger der 

kan være smarte at få købt:  
 

● Både IVK og SLK 

○ “Spansk Universitetsgrammatik” Af Lotte Dam & Helle Dam Jensen 

● IVK 

○ Andreas Beck Holm (2018): Videnskab i virkeligheden. En grundbog i 

videnskabsteori 2. udgave. Samfundslitteratur.  

○ John W. Creswell & J. David Creswell (2018): Research design. Qualitative, 

quantitative, and mixed methods approaches (International student edition). 

Los Angeles (etc.): Sage.  

https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=17280&sprog=da
https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=17280&sprog=da
https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=17283&sprog=da
https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=17283&sprog=da
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○ R. Piekkari, D. E. Welch & L. S. Welch (2014*): Language in International 

Business. The Multilingual Reality of Global Business Expansion. Edward 

Elgar: Cheltenham, UK/Northampton, MA, USA  

 

Biblioteket 

Der vil være intro til Biblioteket i Nobelparken om torsdagen, hvor I vil få meget mere at vide 

om hvordan brugen af biblioteket foregår.  

 

Læsepladser 

I Nobelparken er der mange muligheder for læsepladser, bl.a. på biblioteket, hvor der er flere 

forskellige læsesale, samt grupperum man kan booke via AU’s systemer. Derudover er der også 

mange læseplader i bl.a. Esperanto, som er både studieområde og sprogfagenes fredagsbar.    

 

Studiegrupper 

En stor del af det faglige arbejde foregår i studiegrupper. I bliver derfor inddelt i grupper, og I får 

under dette programpunkt at vide, hvilken gruppe I er kommet i. Helle Dam Jensen 

(fagkoordinator for IVK) og Susana Silvia Fernández (fagkoordinator for SLK) vil fortælle jer 

om, hvordan I får mest ud af studiegruppearbejdet, og I får mulighed for at lære hinanden lidt 

bedre at kende i grupperne.  

Når semestret er gået i gang, arrangerer Studievejledningen en workshop for jer. I får snart mere 

information om denne! 

 

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. 

 

 

https://studypedia.au.dk/
https://studypedia.au.dk/ny-studerende/
https://studypedia.au.dk/ny-studerende/
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Studiemiljø 

Alegría - Spansk fest- og fagudvalg  

Alegría er spanskstudiets fest- og fagudvalg. Via månedlige møder arrangerer vi events for alle 

studerende på spanskstudiet, som er med til at styrke det sociale og faglige samvær på tværs af 

årgangene. Festudvalget skaber hyggelige og festlige aftener. Her er der altid plads til nye, kreative 

idéer og indslag, og fagudvalget er de studerendes talerør, som videreformidler forslag, ris og ros 

til underviserne og UN (uddannelsesnævnet).  

Vi sørger for at I som studerende bliver hørt - og for at studiet bliver endnu bedre!  

 

I festudvalget arrangerer man f.eks.: 

● Banko-aften  

● Fredagsbar  

● Alegrilla (grillaften)  

● Camp til kapsejlads 

 

I fagudvalget arrangerer man f.eks.:  

● Talerør - ris og ros fra de studerende  

● Noche de cultura: oplæg på spansk og 

filmaften med spansksprogede film 

● Workshops til ansøgning af udveksling 

 

 

 

Nye ansigter er altid velkomne - Vi glæder os til at møde jer! 

       Kontakt os på: alegria.au@gmail.com 

 

 

 

Latinamerikansk center v. Aarhus Universitet (LACUA) 

The central objective of LACUA is to explore, stimulate and strengthen inspiring and 

mutually beneficial relationships between European and Latin American societies. On the 

one hand, these relationships engage cross-disciplinary research activities related to social, 

cultural, economic, political, and environmental challenges in both regions taking cultural 

mailto:alegria.au@gmail.com
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studies and social sciences as core disciplinary approaches. On the other hand, LACUA 

seeks to create new partnerships and reinforce the existing collaborations between scholars 

and social actors in both regions. 

 

LACUA’s key research topics are cultural memory studies, migration, urban anthropology, 

right to the city, intercultural linguistics, language pedagogy, language policy, 

lexicography, Human Rights, social movements, civil society, socio-economic inequalities, 

extractivism and conflicts over natural resources, hope, activism, production and circulation 

of knowledge, anthropological exhibitions and representations of indigenous peoples, green 

revolution, agricultural sources, Latin America in global history, financial exclusion.    

 

The centre’s activities include an annual international seminar and annual publication of an 

issue of the academic journal Diálogos Latinoamericanos. Furthermore, LACUA aims to 

strengthen research-based learning and teaching through its members’ activities in BA and 

MA programmes in both the School of Culture and Society and the School of 

Communication and Culture. 

 

 

TAURUS Tutorforening 

Tutorforeningen for tysk-, spansk- og franskuddannelserne. Hvis man melder sig som tutor til 

alle fremtidige studiestarter, bliver man medlem af TAURUS under studiestarten og er med til at 

give de nye studerende en skøn studiestart. 

 

Følg os på Instagram (taurus_tutorforening) og på Facebook (Taurus: Tysk- romansk 

tutorforening)!  

 

 

Esperanto 

Fredagsbar for tysk-, spansk-, fransk- og engelskuddannelserne. Her kan man være med til at 

bestemme temaer til fredagsbar, stå i baren og så videre.  
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IT-systemer 

Som ny studerende på AU kommer du til at møde en masse forskellige IT-platforme 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. I løbet af 

velkomstugen holder vi også en IT-introduktion for jer. 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 gratis-

versionen. 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 

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 ☺  

 

https://mitstudie.au.dk/
https://brightspace.au.dk/
https://brightspace.au.dk/
https://brightspace.au.dk/
https://studerende.au.dk/it-support/studieselvbetjening/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/
https://eduroam.au.dk/
https://studypedia.au.dk/tekniske-vejledninger/videomoede-i-zoom/
https://studerende.au.dk/it-support/software/
https://studerende.au.dk/it-support/
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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 medstuderende, 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. 

● AU Iværksætter  

hjælper dig, der har iværksætterdrømme og gerne vil udvikle egen virksomhed 

sideløbende med dit studium. 

 

 

 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/
https://studenterpraest-au.dk/
https://srg.dk/da/
https://studenterlinjen.dk/
https://studerende.au.dk/su/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/artskarriere
https://elitesport.au.dk/
https://ivaerksaetter.au.dk/
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Vi siger fra 

På AU lægger vi stor vægt på, at vi behandler hinanden med respekt og ordentlighed, og vi 

siger fra over for chikane, mobning, vold og diskrimination i alle former. 

Oplever du, at nogen opfører sig uacceptabelt over for dig, er der nogen, du kan henvende 

dig til, og AU opfordrer dig til at søge hjælp og vejledning. 

Du har forskellige muligheder, som du kan læse om på AU’s ” Vi siger fra”-side. 

 

Har du særlige behov for hjælp eller støtte?  
Hos Specialpædagogisk Støtte (SPS) kan du få information og vejledning om støtte til 

studerende med særlige behov for støtte, fx. på grund af ordblindhed, psykiske lidelser, ADHD, 

kroniske smerter, høre- eller synshandicap.   

Du kan kontakte SPS allerede nu - også hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er i målgruppen.  

 

  

https://studerende.au.dk/vi-siger-fra
https://studerende.au.dk/vi-siger-fra
https://www.spsu.dk/
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Tutorintroduktion  

Cheftutorer 

 

Kornelija Mikalajunaite (Konni) 
 

Kommer fra: oprindeligt er jeg fra Litauen indtil min 

familie flyttede til København da jeg var 11. Nu bor jeg i 

Universitetsparken.  

 

SLK/IVK og semester: tidligere IVK’er, nuværende 

student på Internationale Studier (7. semester) 

 

Yndlingskursus: Køn i litteratur og kultur 

 

3 ting jeg vil have på en øde ø: yogamåtte, italiensk 

kogebog og Javier Bardem.  

 

Yndlings spansktalende land: Det er lidt svært at beslutte 

mig for, hvad mine 3 yndlings spansktalende lande er, da 

jeg mangler at besøge en del – så jeg siger dem alle! 

 

 

 

 

Oliver Mølgaard  
 

Kommer fra: Randers! Men bor nu på Trøjborg 

 

SLK/IVK og semester: SLK 3. semester 

 

Yndlingskursus: Historie, samfund og kultur (HSK) 

 

3 ting jeg vil have med på en øde ø: Et badekar, Blå Thor 

og kylling. 

 

Yndlings-spansktalende land: Spanien! (for nu) 
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Tutorer 

 

Charlotte Hoffmann Hebbelstrup 

(Lotte) 

 
Kommer fra: Kommer fra Lystrup, bor i Aarhus 

C nu, så er ikke flyttet langt væk hjemmefra 

  

SLK/IVK og semester: IVK, 3. semester  

  

Yndlingskursus: Den internationale virksomhed 

og dens kontekst 

  

3 ting jeg vil have med på en øde ø: Sangria, 

kaf’ og min kæreste 

  

Yndlings-spansktalende land: Españaaaaa 

 

 

 

 

Freja Bryld Skovmand 

 
Kommer fra:  Jeg kommer fra Østjylland og lige nu 

bor jeg i Risskov. 

  

SLK/IVK og semester: SLK, 3. semester 

  

Yndlingskursus: Sprog og kommunikation 

  

3 ting jeg vil have med på en øde ø: Hængekøje, min 

kæreste og Nutella 

  

Yndlings-spansktalende land: Spanien 
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Freya Braun (Freya med y)  

 
 Kommer fra:  Kommer fra Slesvig, bor i 

Aarhus C 

  

SLK/IVK og semester: SLK / tilvalg, hovedfag: 

Engelsk SLK, 6. semester  

  

Yndlingskursus: Historie, samfund og kultur 

(HSK)  

  

3 ting jeg vil have med på en øde ø:  Mac inkl. 

Netflix, musik, vandresko 

  

Yndlings-spansktalende land: Peru 

 

 

 

 

 

Ida Bundgaard 

 
Kommer fra: Thisted 

 

IVK/SLK og semester: IVK, 5. semester 
 

Yndlingskursus: Indtil videre IMK (International 

Markedskommunikation)  
 

3 ting jeg vil have med på en øde ø: cosmopolitan i 

lange baner, lydbøger og Kaptajn Jack Sparrow  

 

Yndlings-spansktalende land: Spain 
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Lasse Lind Ditlevsen  

 
 Kommer fra: Randers, bor i Aarhus C 

  

SLK/IVK og semester: SLK, 3. semester.  

  

Yndlingskursus: Historie, samfund og kultur 

HSK 

  

3 ting jeg vil have med på en øde ø: Min mor, 

Blå Thor og min fiskestang 😊 

  

Yndlings-spansktalende land: Spanien 

 

 

 

 

 

 

Lasse Rodskjaer  

 
Kommer fra: Jeg kommer oprindeligt fra Spanien, og bor på 

nuværende tidspunkt i Aarhus.  

 

SLK/IVK og semester: SLK, 5.semester 

 

Yndlingskursus: Formidling af postkoloniale relationer i 

spansktalende lande 

 

3 ting jeg vil have med på en øde ø: En Schweizerkniv, 

en ordbog og træningsudstyr 

 

Yndlings-spansktalende land: Spanien 
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Louise Schierff (Sheriffen) 
  

Kommer fra: Opdrættet og opvokset lige uden for Odder, 

på en gård hvor jord, regnorme og biller var datidens iPad. 

Bor nu en spytklat fra Nobelparken. 

  

SLK/IVK og semester: Gammel IVK’er, men på 

kandidaten hedder det CLM (cand.ling.merc.), 9. semester.  

  

Yndlingskursus: Oversættelsesvalgfag og Branding som 

begge findes på kandidaten, men alt i alt har de fleste fag 

vækket min interesse og de passer supergodt sammen. Det 

giver mening jo længere man kommer. 

  

Tre ting jeg vil have med på en øde ø: En handy man, 

Wanda (fra De Fantastiske Fehoveder) og en radio. 

  

Yndlings-spansktalende land: Stærk begrænset af kun at 

have været i Spanien og Argentina må jeg nok ty til vores 

skønne europæiske ven: Spanien. 

 

 

 

 

Lucila Henriquez Albuja (Lucilala)  
  

Kommer fra: Århus C, Ecuador & Chile! 

  

SLK/IVK og semester: IVK, 5 semester 

  

Yndlingskursus: IMK (international markedskommunikation) 

  

3 ting jeg vil have med på en øde ø: Tequila, Latin musik 

(Reggaeton) & godt selskab! 

  

Yndlings-spansktalende land: Ecuador! 
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Maria Luisa Pasquel (Marí)  

 
 Kommer fra: Oprindeligt er jeg fra Vejle, men bor i 

Århus C nu. 

  

SLK/IVK og semester: IVK, 3. semester 

  

Yndlingskursus: DIV (Den Internationale 

Virksomhed) 

  

3 ting jeg vil have med på en øde ø: Grillpølser og 

kartoffelsalat, Fadølsanlæg, Chips med Dip. 

  

Yndlings-spansktalende land: México 

 

 

 

 

 

 

Morten Koch Larsen (Morten Kold) 

 
Kommer fra: Kommer fra Vejle, bor nu i Århus 

 

SLK/IVK og semester: SLK, 3. semester 
 

Yndlingskursus: Historie 
 

3 ting jeg vil have med på en øde ø: En guitar, et bundløst 

fadølsanlæg og ostehaps ad libitum 
 

Yndlings-spansktalende land: México 
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Nicolas Rubio Larsen (Nico / El Patron) 

 
 Kommer fra: Bogota D.C., nu bor jeg i Aarhus C 

  

SLK/IVK og semester: IVK, 5. semester 

  

Yndlingskursus: International 

Markedskommunikation 

  

3 ting jeg vil have med på en øde ø: IPhone/IPod 

fyldt med Reggeaton, en Soundboks og piña coladas 

  

Yndlings-spansktalende land: Colombia 

 

  

 

 

 

 

 

Peter Victor Pedure Holm  
 

Kommer fra: Aarhus 

  

SLK/IVK: IVK, 5. semester 

  

Yndlingskursus: Turismekommunikation 

  

3 ting jeg vil have med på en øde ø: båd, fiskestang, bajere 

  

Yndlings-spansktalende land: Guatemala 
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Peter Levy Jellesen 

 
 Kommer fra: Greve, bor i Storcenter Nord 

  

SLK/IVK: IVK, 3. Semester 

  

Yndlingskursus: Den Internationale Virksomhed og dens 

kontekst (DIV) 

  

3 ting jeg vil have med på en øde ø: Royal Classic, en 

fodbold og en campingstol 

  

Yndlings-spansktalende land: Ækvatorialguinea 

 

 

 

 

 

 

 

Signe Ximena Kjærgaard  
 

Kommer fra: Jeg er fra Colombia, men har boet i 

Danmark stort set hele mit liv. På nuværende tidspunkt 

er jeg bosat i Aarhus. 

 

SLK/IVK og semester: IVK, 3. semester.  

 

Yndlingskursus: Sprog og Kommunikation 

 

3 ting jeg vil have med på en øde ø: Dyne, Tequila og 

en bog. 

 

Yndlings-spansktalende land: Colombia 
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Trine Dam 
  

Kommer fra: Kommer fra Vonge og bor nu i 

Aarhus 

  

SLK/IVK og semester: IVK, 4. semester. 

  

Yndlingskursus: International 

Markedskommunikation (IMK) 

  

3 ting jeg vil have med på en øde ø: Hængekøje, 

Pepsi Max og min hund Futte 

  

Yndlings-spansktalende land: ESPAÑA!! 
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