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Velkomst  
Rigtig hjerteligt velkommen til Arkæologi på Moesgaard Campus og stort tillykke med 

jeres optagelse på Aarhus Universitet! Denne velkomstpjece er din guide til starten på dit 

nye studie. Nedenfor vil du blive introduceret for forskellige aspekter af dit nye studie og 

programmet for studiestarten i uge 34. 

 

Studiestarten strækker sig fra mandag d. 22. august til fredag til 26. august 2022 (uge 34), 

hvor vi har lavet et program, der er fyldt med nyttige informationer til jeres første tid på 

universitetet samt faglige introduktioner. Derudover bliver der også en masse hyggelige 

arrangementer, så du kan lære os, dine medstuderende og de nye omgivelser at kende. 

Udenfor det officielle program, alle dage frem til kl. Ca. 16.00, har vi planlagt nogle 

forskellige arrangementer, som vi håber at I alle vil deltage i! Det koster 150 kr. og 

inkluderer bl.a. mad om onsdagen og leje af lokale fredag. Arrangementer efter 16.00 er 

ikke obligatoriske, men vi håber selvfølgelig at I vil være med til at skabe nogle hyggelige 

og sociale dage, også efter programmet afsluttes   

 

Arkæologiuddannelsen holder til tæt på Moesgaard Museum ved det, der hedder 

Afdeling for Arkæologi og Kulturarvsstudier. Vores campus er placeret i de skønneste 

omgivelser, hvor vi har helt unikke og lækre studiefaciliteter som I er så heldige at stifte 

bekendtskab med i studiestartsugen og gennem jeres kommende år på campus.  

 

Tutorerne står klar til at byde jer alle velkomne med åbne arme og guide jer igennem en 

helt fantastisk uge, men er der også når ugen er færdig til at besvare spørgsmål, drikke 

en kop kaffe og lignende. I kan allerede nu melde jer ind i jeres Facebookgruppe 

”Arkæologi 2022”, hvor vi alle står til rådighed til at besvare spørgsmål og løbende laver 

opdateringer før, under og efter studiestarten. Til de af jer, som ikke bruger Facebook, kan 

I skrive til cheftutorerne (e-mailadresser er inkluderet på sidste side), og få alle 

informationerne den vej i stedet 😊😊  
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https://www.facebook.com/groups/699478584626496 

 

Vi glæder os helt vildt til at møde jer alle sammen og byde jer velkommen til vores dejlige 

studie! Igen skal der lyde et kæmpestort tillykke med optagelsen på Arkæologi og Aarhus 

Universitet! 

 

De kærligste hilsner jeres tutorer, 

Christian, Mathias, Alexander, Poul, Emma, Frida, Anton, Peter, Esther, Stine, Lukas, Cecilie, 

Katrine, Simone (cheftutor) og Julie (cheftutor).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/699478584626496
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Velkomst fra afdeling for arkæologi og kulturarvsstudier  

Kære studerende 

Velkommen på Moesgaard! 

I skal til at begynde på en af de mest spændende formative oplevelser i jeres liv, som 

vil involvere jer i udforskningen af fortiden gennem arkæologien. Der er få steder i 

verden, hvor man kan gøre det med den samme bredde af kompetencer som på 

Afdeling for Arkæologi og Kulturarvsstudier. Det er ikke kun fordi vores undervisere 

og forskere er eksperter inden for de fleste arkæologiske fagområder, men også fordi 

vi arbejder tæt sammen med Moesgaard Museum. I vores undervisning og aktiviteter 

vil I uden tvivl drage fordel af at komme i kontakt med akademikere, som er førende 

inden for deres discipliner og med museums medarbejdere, som er dybt involveret i 

udgravninger og pleje af de arkæologiske samlinger. Dette er den bedste måde at 

få et overblik over fortiden i hvad der uden tvivl er et hjemsted for arkæologien! 

Vi vil guide jer på en rejse gennem tiden og gennem forskellige kulturer, men vil også 

give jer viden og færdigheder til at blive ægte ”detektiver i fortiden”. Som aldrig før 

udvider arkæologien sit anvendelsesområde og værktøjer, som spænder fra 

graveskeen I vil bruge i vores udgravninger i felten til det mest sofistikerede 

analytiske udstyr i laboratoriet, hvilket alt sammen er essentielt for at rekonstruere 

tidligere måder at leve på. Et af de mest spændende aspekter ved arkæologi er ikke 

kun undersøgelsesprocessen, men også det forhold at man for at rekonstruere 

fortidens puslespil bruger en stadig bredere vifte af metoder fra et bredt spektrum af 

discipliner inden for humaniora og naturvidenskaberne. 

Der er mange forskellige slags arkæologi, men de studerer alle materielle levn 

efterladt af mennesker fra de tidsligste stadier i vores evolution indtil nutiden fra 

Afrika såvel som fra Danmark. Vores uddannelser vil give jer viden og færdigheder 

til at arbejde med succes som arkæolog på udgravninger, som kurator på et 

museum eller kulturarvsspecialist på en hvilken som helst institution. Ydermere håber 

vi, at I vil tilegne jer den arkæologiske tankegang, som vil ændre den måde I ser og 
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forstår verden på. I vil lære hvem vi er, og hvor vi kommer fra, hvilket vil sætte jer i 

stand til at bibringe samfundet vigtige informationer om fortiden, informationer som 

i stigende grad er vigtige for at håndtere nutidens udfordringer og planlægge 

fremtidens forandringer. 

I vil tilbringe det meste af jeres studietid på Moesgaard Campus, hvor de fleste 

forelæsninger vil finde sted, hvor I vil samarbejde med jeres medstuderende, læse 

på biblioteket, arbejde i laboratorierne, spise i kantinen, få en øl i fredagsbaren eller 

bare meditere, mens I går en tur i det naturskønne område omkring Moesgaard. 

Dette er alt sammen kvaliteter ved Moesgaard oplevelsen, som vil gøre jeres 

universitets liv behageligt, men også hjælpe med at forme jeres fremtid. Desuden 

ligger vi kun et kort stykke vej fra Aarhus Universitets Campus, hvor der vil være 

undervisning i laboratorierne eller hvor I bare kan tage del i de mange 

begivenheder, som hver uge finder sted på universitetet og i midtbyen. Der vil også 

være mulighed for at rejse rundt i Danmark på ekskursioner og udgravninger, som er 

vigtige komponenter i vores kurser. 

Jeg ser frem til at møde jer og indtil da ønsker jeg jer velkommen til Afdeling for 

Arkæologi og Kulturarvsstudier! 

 

Med venlig hilsen 

 

Marcello A. Mannino 

 

Afdelingsleder og lektor 
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Praktisk information 

Idet vi holder til på Moesgaard, er der selvfølgelig nogle spørgsmål om transport. Hvis 

du har bil eller cykel, findes der mange ruter, som du vil kunne finde på nettet. Turen 

gennem skoven er enestående smuk, men der er lidt langt, så du kan også vælge at 

tage bussen. Du kan tage bus 18, som på ruten kommer forbi Universitetsparken og 

Park Allé (Aarhus H), og har endestation ved Moesgaard Museum. Bus 100 stopper 

på Oddervej og så er der en 10-15 minutters gåtur ned gennem Moesgård Allé. 

Begge busser går flere gange i timen. Den første dag i studiestartsugen, hvor vi er på 

campus, vil der være et par tutorer i busserne, der følger jer på vej. Dette skal vi nok 

informere om senere. Tjek rejseplanen, hvis du er i tvivl. Det vil være smart at 

medbringe tøj og sko, der passer til den danske sommer, da vi skal være ude i 

Moesgaards smukke omgivelser en stor del af tiden. Husk især fodtøj som du kan 

holde ud af at gå i, i flere timer i streg – specielt til de dage hvor vi f.eks. skal på 

landskabsvandring, byvandring eller o-løb!  

Det er en god ide at have Mobilepay, da der ikke er nogen hæveautomat på 

Moesgaard. Så har du til mad, øl, sodavand, kaffe og bussen hjem. Der er en kantine 

med mulighed for studierabat, denne er åben for frokost i tidsrummet 12-14. 

Yderligere er det ikke tilladt at indtage alkohol i det officielle program, altså frem til 

kl. 16.00, desuden tolereres rusmidler på intet tidspunkt. Husk studiekort, som du skal 

bruge til at komme rundt på ’Gården’. Hvis ikke du har fået studiekortet inden start, 

skal vi nok hjælpe dig.  
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Program for ugen 

Mandag d. 22.08 

 

Husk 150 kr. til aftenaktiviteter  

 

Lokale 4206 – Foredragssalen  

 

10.00-11.30: Fælles morgenmad 

med tutorer 

11.30-11.45: Fællesbillede 

15 minutters pause 

12.00-12:30: Oplæg af 

studievejledningen  

12.30-13.00: Frokost 

13.00-14.30: Rundvisning på 

Moesgård Campus (Gården) af 

tutorerne  

15 minutters pause 

14:45-15.00: Oplæg med 

Studenterrådet  

14.30-15.00: Introduktion til Århus og 

studieliv  

15.00-?: Hygge i parken  

 

Tirsdag d. 23.08 

 

Husk praktisk fodtøj og overtøj til 

byvandringen! 

 

Lokale 1481-341 

9.00-12.00: Byvandring i Århus med 

tutorer 

12.00-13.00: Frokost og transport til 

Nobelparken 

13.00-14.00: Oplæg af ARTS karriere, 

studenterpræsterne og studieleder 

Liselotte  

10 minutters pause 
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14.10-14.30: Oplæg fra 

Uddannelsesnævn, Studienævnet 

og Arkæologisk Fagråd 

14.30-16.00: Introduktion til IT-

styresystemer og spørgetime 

16.00-?: Vi har bestilt borde på den 

Gyldne Kro i Århus, og alle er 

velkomne til at tage med 

 

Onsdag d. 24.08 

Husk praktisk tøj, vi kommer til at 

være udenfor til o-løb.  

 

Lokale 4206 – Foredragssalen  

 

 

10.15-11.00: Studenterforeningerne 

Ottar, MAF og Arken 

11.00-12.00: Biblioteket holder 

oplæg 

12.00-12.30: Frokost 

12.30-16.00: O-Løb 

16.00-?: Grillaften efterfulgt af 

filmaften på Gården  

 

Torsdag d. 25.08 

 

Lokale 4206 – Foredragssalen  

 

Husk praktisk fodtøj og overtøj til 

landskabsvandringen  

9.30-12.30: Landskabsvandring og 

rundvisning på Moesgård campus 

med Mette Svart og Torsten Hinge 

12.30-13.00: Frokost 

13.00-14.00: Oplæg ved undervisere; 

Jens Andresen, Mette Svart, Andres 

Dobat (Minos) og Søren Sindbæk  

10 minutters pause 

14.10-16.00: Auktionsleg 

16.00-?:  “Fredags” bar  
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Fredag s. 26.08 

Husk studiekort, som giver gratis 

adgang til Moesgård Museum  

 

Lokale Auditoriet 4240-020, 

Moesgård Museum  

11.00-11:45: Oplæg ved forskere og 

ph.d. studerende  

15 minutters pause 

12.00-14.00: Besøg på Moesgård 

Museum og rundvisning af direktør 

Mads Holst  

14.10-15.00: Udfyldning af 

evalueringer om studiestartsugen 

15.00-?: Transport til privatfest i????? 
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Om at læse arkæologi på Aarhus Universitet 
 

Om mandagen vil vi holde et oplæg, som vil gennemgå hvordan det kan være at 

studere på AU. Vi vil her kort berøre: første semester, bogindkøb, pensum, 

hjælpemidler på AU, osv.  

Yderligere får I en introduktion til brugen af biblioteket på Moesgaard om onsdagen, samt 

en introduktion til IT-systemet Brightspace, post.au og hvad der ellers skulle være relevant 

om tirsdagen. 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. 

Nedenfor har vi lavet et hurtigt overblik over de vigtigste systemer: 

Nyttige links til at være studerende og IT-systemer: 

• 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. 

 

• 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. 

https://studypedia.au.dk/
https://studypedia.au.dk/ny-studerende/
https://mitstudie.au.dk/
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• 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.  

 

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/
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• 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://studerende.au.dk/it-support/
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Studiemiljø 

Selvom vi er et lille studie på Arkæologi, har vi et rigt studiemiljø med forskellige 

foreninger. I vil blive introduceret til dem i løbet at studiestarten. Nedenfor nævnes 

et udpluk af, hvad Arkæologi har at byde på:  

 

Arken, Den Arkæologiske Fredagsbar   

Arken er den arkæologiske fredagsbar, som administreres og afvikles af frivillige 

studerende. I løbet af ugen vil I få en introduktion til denne forening ved 

forpersonerne. 

 

Den Arkæologiske Studenterforening Ottar 

Studenterforeningen på Moesgaard Campus er sat i verden for at styrke de 

studerendes sociale sammenhold og faglige kompetencer, gennem udflugter, 

foredrag og meget andet. Ottar er en paraplyorganisation, som indeholder flere 

udvalg, som I vil blive introduceret til i introugen. 

 

Fagrådet 

Fagrådet er en studenterforening, der varetager de studerendes interesser. Man 

kan altid kontakte fagrådet, hvis man har noget man gerne vil have taget op i 

Uddannelsesnævnet eller drøfte på et fagrådsmøde.  

 

Studievenner 

Denne frivillige organisation arbejder med at skabe bro mellem årgangene, og 

sikre at alle, som har lyst, har en ældre studerende til rådighed. De frivillige er klar til 

at hjælpe med diverse spørgsmål, som kan være alt fra hvordan man finder 

toiletterne til hjælpe med eksamensforberedelse. 
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Uddannelsesnævnet  

Uddannelsesnævnet er et organ, der sikrer bred repræsentation af og 

medinddragelse af studerende, uddannelses- og fagmiljøer. Her har man mulighed 

for at være med til at ændre ting på studiet og sikre et bedre fagmiljø.  

 

Aktuel orientering 

Aktuel Orientering er en studenterdreven organisation, hvor både studerende og 

undervisere har mulighed for at holde oplæg om deres aktuelle forskning, opgaver, 

fritidsinteresse m.m. Dette er et rigtig godt forum til at øve sine oplægskompetencer 

eller bare lytte til interessante oplæg. 

 

Julefrokost  

Den årlige julefrokost på Moesgaard er et tilløbsstykke! Per tradition arrangeres 

julefrokosten af den seneste årgang, det vi sige jer, i samarbejde med Ottar. I 

kommer til at høre mere om dette, når julen står for døren. 
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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.  

 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/
https://studenterpraest-au.dk/
https://srg.dk/da/
https://studenterlinjen.dk/
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• 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. 

 

• SPS 

her kan du få information og vejledning om støtte til studerende med særlige 

behov, enten på grund af psykiske lidelser, ordblindhed, 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/su/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/arts-karriere/
https://elitesport.au.dk/
https://ivaerksaetter.au.dk/
https://ivaerksaetter.au.dk/
https://ivaerksaetter.au.dk/
https://ivaerksaetter.au.dk/
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Tutorer 

    

Anton Hald Boldreel,  Peter Skaarup,   Poul Rasmus 
Hounsvad 
3. Semester, historisk  3. Semester, historisk  3. Semester, 
forhistorisk 

   

Stine Linding Fønss,   Frida Lillemose,   Emma Helding Kjærsgaard, 
3. Semester, forhistorisk 3. Semester, forhistorisk 5. Semester, historisk 
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Cecilie Høier Schmidt,  Esther Stückler Jeppesen,   Lukas Peder Kristensen, 
5. Semester, historisk  5. Semester, forhistorisk 5. Semester, forhistorisk 

   

Katrine Høholt Kaspersen Mathias Holch Kaas  Christian Kirketerp 
5. Semester, forhistorisk 7. Semester, forhistorisk 7. Semester, historisk 

   

Alexander Morgen  Julie Reinhold Aagaard Simone Lykke Skov 
7. semester, historisk  7. Semester, forhistorisk 7. Semester, historisk  
                                             Cheftutor (Julsen@live.dk) Cheftutor 
(simone.skov@yahoo.dk) 
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