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Velkomst  
 

Tillykke med din optagelse på Arabisk- og Islamstudier (AIS) på Aarhus Universitet 
2022! 

   !Ahlan wa Sahlan, Marhaba og velkommen til ,سالم عليكم

I denne velkomstpjece finder du alle de informationer, du skal bruge, inden du begynder dine 
studier på Arabisk- og Islamstudier på AU. Der er informationer om studiestart, introugen, 
hyttetur og en masse andet og du kommer højest sandsynligt til at skulle vende tilbage og læse 
dele af brevet flere gange - så sørg for at holde tungen lige i munden!  

I introugen vil du også få mange praktiske informationer, ligesom du vil møde dine undervisere 
og dine nye medstuderende, som forhåbentligt vil blive dine venner for livet. I løbet af ugen vil 
der være masser af arrangementer, både om dagen og om aftenen, og vi opfordrer alle til at 
deltage så meget som muligt, så læg ikke for mange planer for denne uge. Det er nemlig i 
introugen at du og dine medstuderende får skabt et godt miljø og bliver klar til studiestart. 
Desuden er det vigtigt også at færdes i et trygt og rart miljø når man skal lærer et helt nyt sprog 
- og det skal vi selvfølgelig nok hjælpe jer med.  

Introugen finder sted i uge 34, dvs. d. 22/8 – 26/8, hvor der vil være aktiviteter alle hverdage 

fra morgen til aften. Der vil også afholdes hyttetur d. 30/9-2/10, hvor vi håber, du har lyst til at 

deltage. 

Du er garanteret meget spændt på at se, hvem du skal læse sammen med og hvor det skal være. 
På alle årgange er der nye studerende, der begynder uden at kunne hverken læse, skrive eller 
tale arabisk, ligesom der også altid er nogle, der i forvejen kan en masse. Normalt fungerer dette 
som et dynamisk supplement til undervisningen, og skaber et sundt studiemiljø, hvor læring er i 
fokus.    

Hvis du skulle sidde med et spørgsmål, efter du har læst hele dette brev, er du meget velkommen 
til at skrive til en af os cheftutorer, Nellie eller Dina. Vi tager meget gerne imod spørgsmål, og vil 
svare dig så hurtigt som muligt. Vores kontaktinformationer kan du finde til sidst i dette brev.  

Endnu engang velkommen til og rigtig god fornøjelse med læsningen!   
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Praktisk information 

 

Location 

I introugen skal være på campus (Nobelparken) to af vores fem dage sammen. De tre andre 

skal vi være forskellige steder. Alle dage vil der være synlige tutorer i områderne, som vil 

hjælpe jer på vej. I programmet (s. 7-8) kan du se hvor vi skal mødes hver dag.  

 

o Mandag skal vi være på et græsareal tæt 

ved Børnehuset Frydenlund. Adressen er 

Fuglebakken 64, 8210 Aarhus V. Det er 

nemt at cykle derhen, og ellers går bus 13 

lige til døren ved stoppestedet 

Frydenlundsallé/Fuglebakken. Bus 3A, 2A, 

6A er også lige om hjørnet.  

 

 

o De to dage hvor vi skal være på campus, 

mødes vi i lokale 116, bygning 1453, i 

Nobelparken. Appen ’AU find’, er et godt 

redskab til at finde den korrekte bygning. 

Hvis du stadig har problemer med at finde 

vej, vil tutorer og skilte også være til at finde 

eller du kan ringe til os på nedenstående tlf. 

numre.  
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Økonomi 

Introugen er gratis at deltage i, dog har vi planlagt en masse fede aktiviteter, som bl.a. 

morgenmad hos tutorerne, arabisk aftensmad og meget mere. For at disse aktiviteter kan 

blive en realitet, håber vi at du har lyst til at overføre 100 kr. senest mandag d. 15. august. 

Du kan indbetale pengene via følgende link: https://arabiskogislam2022.nemtilmeld.dk/1/.  

 

Hyttetur 

Som skrevet, tager vi på hyttetur d. 30/9-2/10, hvor vi håber du vil deltage. Her tager vi til 

Ryomga ̊rd og bruger en weekend sammen for at lære hinanden bedre at kende. I løbet af 

introugen vil vi præsentere hytteturen og fortælle om programmet for turen og andet 

praktisk info. 

Hytteturen kræver, ligesom introugen, en smule egenbetaling. Selve hytten bliver betalt af 

Aarhus Universitet, men for at du kan komme med, skal du betale 300 kr. via dette link: 

https://aishyttetur2022.nemtilmeld.dk/1/. Pengene dækker over måltider, aktiviteter og 

alkoholfri drikkevarer. Deadline for betaling er derfor mandag d. 29. august 2022.  

 

Mad og madpakker 

Alle dage er det en god idé at have en madpakke med, da det er lange og informationsrige 

dage - og vi skal derfor ikke gå ned på energi! Vi har dog planlagt frokost til dig den første 

dag, og brunch om onsdagen. Du kan se mere specifikt, hvilke dage du skal medbringe mad 

i programmet nedenfor. Hvis du ikke er madpakke-typen, har Nobelparken en god kantine, 

de dage vi er på campus. De dage vi er udenfor campus, vil vi være tæt på supermarkeder 

og andre indkøbsmuligheder hele dagen. 

Maden vi arrangerer, bliver primært vegetarisk og altid halal. Tøv ikke med at skrive til Dina 

eller Nellie, hvis du har andre madvaner eller allergier vi skal være opmærksomme på. 

      

 

At pakke rygsækken  

De fleste af dagene, behøver du ikke medbringe andet end dig selv og noget mad og drikke. 

Dog skal du være opmærksom på, at der er intro til IT om torsdagen, og er derfor den eneste 

dag det er vigtigt at have din computer med. Det kan være en idé at tage en blok og en 

blyant med til at tage noter, da der er mange informationer i løbet af ugen. Især tirsdag og 

torsdag, på campus, bliver dage fyldt med oplæg og nye informationer. De andre dage er vi 

udenfor så husk varmt tøj og evt. regntøj. 

 

https://arabiskogislam2022.nemtilmeld.dk/1/
https://aishyttetur2022.nemtilmeld.dk/1/
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Alkoholpolitik 

Arabisk- og Islamstudier er et studie, hvor nogle af de studerende ikke drikker alkohol af 

forskellige årsager. Derfor er vi stolte af at byde jer velkommen i en introuge, hvor alkohol 

ikke spiller en stor rolle for det sociale. Programmet er alkoholfrit indtil kl. 16 hver dag. 

Derefter er det op til dig selv, om du vil drikke alkohol; det eneste vi beder dig huske på er, 

at alle skal kunne være med. 

 

Facebookgruppe 

Meget af kommunikationen mellem os og jer, og de studerende imellem, foregår på 

Facebook. Derfor har vi lavet en gruppe som du bør tilmelde dig hurtigst muligt. Her kan vi 

også svare på spørgsmål. Vi opfordrer til at gruppen også bruges til interne spørgsmål du 

kunne have til dine kommende medstuderende. 

Navn: Arabisk og Islamstudier AU 2022.  

Link: https://www.facebook.com/groups/697231338168925  

 

Penge 

Hvis du ikke har madpakke med, skal du huske at have penge med til mad. Alle AU’s kantiner 

tager diverse betalingskort.  

 

Studiekort 

Studiekortet giver dig både adgang til Nobelparken uden for åbningstid (der er fra kl. 07-18 

på alle hverdage), og det giver også mange rabatter, f.eks. i biografen. Du skal selv stå for 

at bestille dit studiekort. Hvordan du skal gøre dét, kan du se her:  

https://studerende.au.dk/studiekort/. Det kan være fint at få bestilt inden introugens start, 

men ellers kan du også vente. Hvis du har problemer med det, skal vi nok hjælpe til IT-intro 

torsdag.  

 

Bøger 

Du står selv for at indkøbe bøger og det kan godt være dyrt. Derfor vi vil råde dig til at spare 

lidt op til den første omgang. Dog behøver du ikke købe bøger før studiestart. I introugen 

snakker vi mere om, hvilke bøger du skal bruge. Du kan med fordel kigge på facebook-

gruppen: Bogsalg AU – Arabisk og islamstudier. 

https://www.facebook.com/groups/448753868527074  

 

 

https://www.facebook.com/groups/697231338168925
https://studerende.au.dk/studiekort/
https://www.facebook.com/groups/448753868527074
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Studiegrupper 

En studiegruppe er et rigtig godt redskab, som kan blive uundværlig gennem din studietid. 

Du behøver ikke spekulere så meget over det endnu. I løbet af de første uger på studiet vil 

du få tildelt en studiegrupper, og der vil også være en studiegruppeworkshop inden den 

første eksamen. Du vil desuden blive en del af en mentorgruppe, ledt af en studerende fra 

en anden årgang, som du kan spørge til råds om stort og småt.  

 

Timetal 

På hvert semester tilmeldes du 30 ECTS-point, hvilket svarer til et fuldtidsstudie.  

Derfor skal du forvente at bruge omkring 37 timer pa ̊ dit studie igennem hele din studietid. 

Det snakker vi meget mere om i løbet af ugen. Frygt ej!   

 

Program for ugen 

 

Mandag d. 22.8 – Fuglebakken 64, 8210 Aarhus V  

10:00 – 11:00 Velkomst og præsentation af ugens program  

11:00 – 12:00 Social aktivitet  

12:00 – 13:00 Frokostpause - arabisk frokost   

14:00 – 16:00 Social aktivitet 

Aftenaktivitet:  

Hygge i Botanisk Have 

 

Tirsdag d. 23.08 - Nobelparken: Lokale 116, bygning 1453  

09:30 – 09:50 Velkomst v. Studieleder Liselotte Malmgart 

09:50 – 10:20 Velkomst v. Institutleder Marianne Qvortrup Fibiger 

10:20 – 11:00 Studiets foreninger  

11:00 – 11:15 Kort pause 

11:15 – 12:15 Uddannelsens opbygning og ”Fra elev til studerende” v. Studievejleder  

 Laura Christine Swift 

12:15 – 13:15 Frokostpause  

13:15 – 13:45 Studenterpræsterne og andre rådgivningstilbud 

13:45 – 14:00 Kort pause 

14:00 – 16:00 Rundvisning og aktiviteter i og omkring Nobelparken m. start fra Studenterhuset  

Aftenaktivitet:  
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17:00 – Brætspil og fælles aftensmad (Nobelparken: Lokale 115, bygning 1465) 

 

Onsdag d. 24.08 - Brabrand 

10:00 – 12:00 Morgenmad hos tutorerne 

12:00 – 12:45 Afgang mod Brabrand og Bazar Vest  

12:45 – 14:00 Besøg ved Fredens Moské 

14:00 – 14:30 Frokost i Bazaren  

14:30 – 15:30 Leg i Bazaren  

15:30 – Afslutning og afgang fra Bazaren  

 

Torsdag d. 25.08 - Nobelparken: Lokale 116, bygning 1453  

09:00 – 09:30 Studenterrådet 

09:30 – 10:00 ARTS Karriere 

10:00 – 10:45 Velkomst v. Professor Mark Sedgwick samt præsentation af undervisere 

10:45 – 11:00 Kort pause 

11:00 – 11:45 Prøveforelæsning 

11:45 – 12:30 Frokostpause  

12:30 – 13:45 Introduktion til universitets-IT / rundvisning på Nobelbiblioteket  

13:45 – 14:00 Pause og info om hyttetur 

14:00 – 14:30 Oplæg om udlandsopholdet v. en studerende fra alle destinationer 

14:45 – 15:45 Social aktivitet 

Aftenaktivitet:  

18:30 – 22:00 Fællesspisning og filmaften (Nobelparken: Lokale 116, 1453) 

 

Fredag d. 26.08 - Aarhus 

09:00 – 10:00 Rundvisning på det Kongelige Bibliotek  

10:00 – 14:00 Sociale aktiviteter og O-løb i Aarhus centrum 

Aftenaktivitet:  

Fredagsbar på universitetet 

 

 

I tilfælde af, at du kommer langvejsfra, vil der være mulighed for at opholde sig på universitetet 

mellem dags- og aftenaktiviteter.  
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Om at læse Arabisk- og Islamstudier 
 

Fag på 1. semester 

Du vil starte med at have fagene ’propædeutisk arabisk’ og ’introduktion til den arabiske og 

islamiske verden’. 

’Propædeutisk arabisk’ er et introduktionsfag til arabisk, hvor du vil stifte bekendtskab med det 

arabiske alfabet og et begrænset ordforråd. Dette fag skal du have på både 1. og 2. semester. 

Eksamen er mundtlig. 

’Introduktion til den arabiske og islamiske verden’ introducerer dig til at skrive akademiske 

opgaver, litteratur- og kildesøgning og opgavestruktur, indenfor arabisk og islamstudier. 

Derudover introduceres Mellemøsten og Nordafrikas geografi og historie samt 

grundprincipperne i religionen Islam. Faget er delt op i to hovedforløb. 

Eksamensformen er en portfolio, som er en samling af opgaver som laves i løbet af semesteret. 

Du kan se fagenes beskrivelser og studieordning* her: 

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

g&dokOrdningId=16853&sprog=da  

*En studieordning er samlingen af regler og beskrivelse af fagelementer på en uddannelse. Kig 

den gerne igennem – den snakker vi også mere om i introugen. 

Biblioteket 

Nobelparken har et stort bibliotek med mange læsepladser og grupperum. I løbet af introugen 

får du en rundvisning på biblioteket. 

https://library.au.dk/biblioteker/nobelparken/  

Det kongelige bibliotek ligger et stenkast væk på Victor Albecks Vej, som også er et besøg værd. 

Her findes også flere læsesale, både stille og ikke-stille, grupperum, samt en kælder med 

forskellige aktiviteter, som bordtennis, boksepude og massagestole. Her får du også en 

rundvisning i introugen. 

AU Studypedia 

https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=16853&sprog=da
https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=16853&sprog=da
https://library.au.dk/biblioteker/nobelparken/
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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. 

Studiemiljø  

Arabar  

Vores studenterbar hedder Arabar og det er her vi mødes over en drink, 
et spil, quiz eller en dans til forskellige arrangementer. Barerne foregår 
primært om fredagen, én gang om måneden. På Arabisk- og 
Islamstudier har vi et levende studiemiljø på tværs af årgangene, så du 
vil se mange forskellige arabister her.  

Arabar er kendt over hele AU, som baren med de farverigeste tema-
fester og gennemgående pynt. Der har bl.a. været temaer som 
AlhamduLILLA-bar, hvor alt var lilla, Habibi-bar på valentinsdag og 
AqraBAR, med Aladdintema.  

Orientalisten  

Orientalisten er Arabisk- og Islamstudiers foredrags- og 
studiemiljøforening. Vi arrangerer foredrag; senest Falafelsmagning, 
månedlige filmvisninger, julehyggearrangementer og meget andet. Kun 
fantasien sætter grænser. Orientalistens events er gratis, alkoholfri og 
der serveres altid kaffe og kage. Vi har derudover flad struktur og ingen 
forperson - alle har lige meget at skulle have sagt og alle kan blive 
eventansvarlige hvis de har lyst.  

Figenbladet 

Figenbladet er et studenterdrevent magasin, der 
udkommer 2-3 gange pr semester. Bladet drives af 
studerende fra Arabisk og Islamstudier, Teologi og 
Religionsvidenskab, og afdækker derfor et bredt 
spektrum af emner. Figenbladets indhold kommer typisk 
fra studerende i form af anmeldelser, klummer og 

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


 
VELKOMSTUGEN 2022 

 

  

11 

 

debatindlæg. Man er derfor altid velkommen til at indsende materiale, og hvis man har lyst til at 
prøve redaktionelt arbejde af, så holder vi et åbent redaktionsmøde ved semesterstart.  

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 er 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://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 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. 

 

• Specialpædagogisk Støtte (SPS). Hos SPS kan du få information og vejledning om støtte, 

hvis du har en funktionsnedsættelse. Det kan fx være på grund af ordblindhed, psykiske 

lidelser, syns- og høre handicap osv. Du kan kontakte SPS allerede nu - også hvis du er i 

tvivl om, hvorvidt du er i målgruppen.  

 

• 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. 

 

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

 

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.  

 

 

 

 

 

 

  

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/artskarriere
https://elitesport.au.dk/
https://ivaerksaetter.au.dk/
https://studerende.au.dk/vi-siger-fra
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Puha, sikke en omgang informationer! Men nu hvor du er igennem det, kan du altid vende 

tilbage – Så er det bare med at begynde at glæde dig. Vi glæder os i hvert fald helt vildt til 

at byde velkommen i uge 34!  

Skulle der opstå nogle spørgsmål til ugens løb, før eller under introugen, kan du kontakte os 

cheftutorer, Dina på 52 91 26 07 og Nellie på 26 96 76 94 eller skrive til os via ovenstående 

Facebookgruppe.  

 

De bedste hilsner fra  

Dine cheftutorer, Nellie og Dina 

… og tutorholdet  

 

(Fra venstre: Zubeida, Astrid, Jwan, Nellie, Dina, Josephine, Mathilde, Josefine, Freja) 
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