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Velkomsthilsen fra Cheftutorerne  
Kære nye studerende. 

På vegne af tutor stablen og resten af Moesgaard Campus ønsker vi dig et stort tillykke 

med optagelsen på BA Antropologi 2022!  

Du kan nu se frem til at blive en del af Moesgaards smukke omgivelser og det bedste 

studiemiljø Århus kan tilbyde. Vi ved af erfaring, at studiestarten er en turbulent tid med 

mange nye indtryk. For at mindske nervøsiteten og gøre jer spændte på det kommende 

liv som antropolog har vi sammensat et hold af åbensindede og entusiastiske tutorer, som 

står klar til at tage imod jer. Derudover har vi sammensat et program, som vil engagere 

jer fagligt og give en bedre forståelse af antropologiens muligheder, samt mulighed for 

at bygge relationer til jeres medstuderende, også på tværs af årgange. Således håber vi, 

at I bliver klædt helt rigtigt på til at blive en del af studielivet. Vi har sammensat denne 

pjece med alle relevante informationer, så I kan være forberedte på programmet. Vi 

anbefaler derfor, at du får læst den grundigt igennem. Hvis der er yderligere spørgsmål, 

så tøv ikke med at kontakte os (information til dette findes i pjecen). 

På vegne af tutorstaben ønsker vi jer en god studiestart, vi glæder os til at tage imod jer. 

Aksel Kristensen og Magnus Gaarde Neigaard 

Cheftutorer Antropologi 2022 
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Velkomsthilsen fra afdelingsleder Susanne Højlund 
Velkommen til verdens mest spændende studium i nogle af Aarhus Universitets 

fineste undervisnings- og studenterfaciliteter, placeret i byens smukkeste omgivelser 

– en cykeltur fra Rådhuspladsen!  

 

Du begynder nu på en ny uddannelse, hvor du ikke går i skole, men på universitetet; 

ikke er elev, men studerende; ikke læser lektier, men studerer; ikke går i en klasse, 

men på et hold. Du ankommer til et sted, hvor den enkelte studerende selv deltager 

aktivt i skabelsen af sin egen faglige profil. Vi tilbyder dig en stærk ramme for 

tilegnelse af viden og en dyb faglig ekspertise at trække på, og du får ansvaret for 

at udfylde denne ramme og udvikle din antropologiske faglighed ad de stier og veje, 

du brænder for.  

 

Antropologi er et fag, der blandt andet handler om at stille spørgsmål, som kan 

udfordre vores forståelser af det velkendte og åbne op for indsigt i helt nye verdener. 

Fagets pionerer fokuserede primært på ”de varme lande”, og etnografisk feltarbejde 

foregik typisk uden for den vestlige verden. En af fagets tidlige erkendelser var, at 

”de vilde” ikke var mindre rationelle end ”os”, men at fornuft og rationalitet altid må 

forstås i sin kulturelle og sociale sammenhæng. Denne indsigt er stadig et centralt 

omdrejningspunkt for antropologien. I de seneste 30-40 år er faget i høj grad ”vendt 

hjem” i den forstand, at det etnografiske feltarbejde i dag ofte foregår i 

feltarbejderens eget samfund. Mange antropologer arbejder med aktuelle 

problemstillinger i Danmark, eksempelvis om uddannelsesspørgsmål, 

sundhedsfremme eller integration, og den offentlige sektor er et væsentligt 

arbejdsmarked for vores nyuddannede kandidater. Men også det private erhvervsliv 

er interessant for antropologien, både som forskningsfelt og som arbejdsområde. Her 

kan antropologer blandt andet bidrage med fokus på organisations- og 

virksomhedskultur, bruger- eller kundestudier, og innovations- og designprocesser. 
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Tematisk arbejder afdelingens ansatte i hele verden i mange forskellige felter. Du vil 

i løbet af studiet møde undervisere, der bedriver forskning fordelt på alle verdens 

kontinenter. Du vil også få kontakt med ph.d-studerende, som er i gang med en 3- 

eller 4-årig forskeruddannelse, og som bidrager til afdelingens levende fagmiljø. Og 

du vil få mulighed for at deltage i arrangementer med internationale gæsteforskere 

og forelæsere, som besøger afdelingen. Forbindelsen mellem forskning og 

undervisning er helt central for afdelingens ”nervesystem”, og vi sætter en ære i at 

bringe fagets aktuelle forskning og debatter ind i auditorierne til og med vores 

studerende. I kraft af afdelingens unikke beliggenhed har vi også en stærk 

forbindelse til Moesgaard Museum, hvor du som studerende vil få mulighed for at 

arbejde med formidling af egne projekter.  

 

Vi er glade for at være på den anden side af de svære corona-år, om end der 

udenfor Danmark stadig kan være problemer. Der skal ikke herske tvivl om, at vi 

mener, den bedste og mest udbytterige undervisning foregår gennem kontinuerlig 

og afvekslende ansigt-til-ansigt kontakt mellem vores mange dedikerede 

undervisere og forskere og så jer, de studerende. Og for et fag som antropologi er 

det, at kunne rejse helt centralt.  

 

Vi er enormt stolte af vores studerende! De er altid videbegærlige, passionerede og 

ambitiøse – samtidig med at de er præget af sammenhold og vilje til samarbejde og 

gensidig støtte. Vi er sikre på, at årgang 2022 lever op til dette. Vi glæder os til at 

møde jer og vil gøre vores yderste for at leve op til vores ambition om at hjælpe alle 

vores studerende til at blive de stærkeste, nysgerrigste og modigste kulturanalytikere 

på markedet.  

 

Velkommen til Moesgaard og til dit nye fag, vi glæder os til at lære dig at kende!  
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Susanne Højlund  
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Velkomsthilsen fra MOCA 

Kære nye antropologistuderende på Moesgaard!  

Hjerteligt velkommen til studiet. I studievejledningen er vi klar til at vejlede dig i løbet af 

din studietid. Vi er tre vejledere, som alle selv er studerende på Moesgaard og derfor er i 

øjenhøjde med dig og dine medstuderende. I studievejledningen kan vi hjælpe med 

praktiske spørgsmål i forbindelse med eksamen, omprøve, dispensation ved sygdom mv. 

Vi har et godt kendskab til uddannelsens opbygning og kan vejlede dig i forhold til dit 

studieprogram og universitets regler. Hos os kan du også henvende dig med spørgsmål 

af mere personlig karakter såsom studietvivl, trivsel på studiet, eksamensangst, stress eller 

planlægning af din studietid. Vores opgave er at lytte og stille spørgsmål og derigennem 

hjælpe dig med at få overblik over din situation og dine muligheder. Hvis du har brug for 

at tale med os inden studiestarten, er du også meget velkommen til det. På vores 

hjemmeside kan du finde information om, hvordan og hvornår vi kan træffes. Du kan også 

skrive en mail til os på studievejleder.moca.arts@au.dk. Du er altid velkommen i 

studievejledningen – intet er for stort eller småt!  

Husk, at studievejledningen har tavshedspligt.  

Vi ses i velkomstugen! 

De bedste hilsner fra Olivia, Kamille og Nanna - studievejledere på Moesgaard Campus 

  

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studievejledere/aal/
mailto:studievejleder.moca.arts@au.dk
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Om velkomstugen 
I løbet af velkomstugen bliver du introduceret til dit nye liv som 

antropologistuderende på Moesgaard Campus. Velkomstugen er i år fyldt med 

aktiviteter og arrangementer, hvor vores dedikerede tutorhold hjælper dig med at 

blive parat til dette nye studieliv. Du kommer til at få en masse information om og 

opleve det praktiske, faglige og sociale miljø, samt hvordan de næste år af dit liv 

kommer til at se ud! Denne studiestartspjece er din introducerende guide til hvad 

velkomstugen byder på, og indeholder tips og tricks til hvad du bør vide i din første 

tid som ny antropologistuderende. Derfor skal du notere, at studiestarten foregår i 

uge 34 fra mandag d. 22. august til fredag d. 26. august 2022. 

 

På vegne af hele tutorholdet er det sikkert for os at sige, at vi glæder os til at give jer 

den bedste velkomstuge, som klæder jer godt på til at starte en 

universitetsuddannelse. Vi er også utroligt glade for, at velkomstugen for første gang 

i to år kan afholdes uden forhindringer, der skyldes COVID-19. Du kommer til at 

studere i Aarhus’ smukkeste omgivelser, klos op ad Moesgaard Museum. Campus 

deler vi med arkæologi, som I kommer til at møde til de forskellige sociale 

arrangementer hvert semester byder på. 

 

Vi anbefaler, at du så vidt muligt afsætter alle 5 dage til din studiestart, så du ikke 

føler et unødigt pres ved at balancere introduktionsforløbet med et arbejde, 

fødselsdage, flytning eller lignende. Hele ugen er designet omhyggeligt, så du både 

kommer til at kende dine medstuderende, men også får et godt indblik i, hvad du 

kan forvente af studiet. 

 

Velkomstugen starter mandag d. 22. august kl. 09.30 med morgenmad hjemme hos 

dine tutorer. Her møder du for første gang nogle af dine nye medstuderende i rolige, 

trygge og hyggelige rammer. Du kommer til at modtage mere information om tid og 
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sted for mandagens forløb fra dine tutorer, både på SMS og på din nye AU-mail i 

ugen op til velkomstugen. Derefter følger jeres tutorer jer ud på Moesgaard, hvor I vil 

modtage en officiel velkomst fra os cheftutorer, afdelingsleder Susanne Højlund, og 

studievejledningen MOCA. Efterfølgende får I en rundvisning på Moesgaard, og 

slutteligt introduceres I for resten af jeres medstuderende.  

 

For at danne dig et overblik over resten af ugens program, anbefaler vi på det 

kraftigste, at du læser den detaljerede programoversigt længere nede i denne 

studiestartspjece. Vi garanterer, at det bliver en fantastisk uge med højt humør, 

masser af nye indtryk, og dit første møde med nye venner for livet.  

 

Derudover kommer ugen til at vække en faglig interesse for antropologi i dig, og 

forhåbentligt inspirere dig til at tænke antropologi på måder, du ikke havde tænkt 

før. Blandt andet kommer du til at møde færdiguddannede antropologer i arbejde, 

hvis karrierer spænder bredt. Du kommer også til at møde studerende, der har 

færdiggjort deres første feltarbejde. Vi kan allerede nu love dig for, at antropologi 

kommer til at byde dig på en masse eventyr. 

 

Tjeklisten til din studiestart 

Hvis du ikke allerede har set tjeklisten til nye studerende, kan den findes her: 

ARTS Studiestart - tjekliste til nye studerende 

Generel information om studiestart for antropologi 

En oversigt over alle nødvendige informationer om din studiestart på antropologi: 

Studiestart på Antropologi Bachelor 2022  

 

 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/tjekliste-til-nye-studerende
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/antropologi
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Facebook 

Find os på Facebook! Du kan allerede nu gå ind og finde og tilmelde dig din årgang på 

facebookgruppen: Antropologi på AU 2022. Gruppen vil fungere som et praktisk værktøj 

til hurtig og effektiv kommunikation vedrørende studiestarten:  

Antropologi på AU 2022 Facebookgruppe 

Study@AU 

Du kan allerede før din første dag på universitetet forberede dig på din studiestart 

gennem AU’s online studiestartsforløb. Forløbet hedder Study@AU og giver dig 

indblik i Aarhus Universitet og den uddannelse du begynder på, de mest relevante 

IT-platforme, og de fællesskaber du kan blive en del af som studerende på AU. 

Study@AU giver dig svar på en række praktiske spørgsmål, som kan være rare at 

have på plads, inden du møder op på universitetet første gang.  

Forløbet er delt op i moduler, som kan tages enkeltvist. Det samlede forløb tager ca. 

et par timer at gennemføre. Du bliver automatisk tilmeldt Study@AU, når du er blevet 

optaget på en uddannelse på AU. Du kan tilgå forløbet i Brightspace fra midten af 

august 2022. Du modtager en mail med nærmere information.   

● Find Study@AU for bachelorstuderende via ”Mine kurser” i Brightspace her  

● Find hjælp til at logge ind i Brightspace her 

 

  

https://www.facebook.com/groups/689335735430688
https://brightspace.au.dk/
https://studypedia.au.dk/tekniske-vejledninger/brightspace/#c421338
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Praktisk information 
 

 

Vejvisning 

På din første dag vil du møde dine 

studiekammerater til morgenmad 

hos en tutor. Derfra vil i, i fællesskab 

enten cykle (husk cykelhjelm) eller 

tage bus nr. 18 ud til Moesgaard 

Campus. Bus nr. 18 går hvert 20. 

minut i hverdagen, men kun én 

gang i timen efter kl. 18. Herefter 

kan du tage bus nr. 100 fra 

Oddervej, der dog er en lille gåtur 

fra Campus, hvilket du skal medregne i din rejse. 

 

Kort over Campus Moesgaard 

Moesgaard Campus: Moesgaard Allé 20, 8270 Højbjerg.  

Desuden findes Auditoriet (4240-020) på Moesgaard Museum. Du kan også 

downloade appen AU Find, der giver adgang til bygningskort over hele 

Aarhus Universitet. 

 

Pris og tilmelding til velkomstugen 

Tilmelding foregår via følgende link: https://antropologi-

studiestart.nemtilmeld.dk/. Det koster ikke noget at deltage i det officielle 

program fra kl. 8.00-16.00, men ved tilmeldingen skal der betales 170,- kr. for 

fælles mad tirsdag eftermiddag + aften og socialt arrangement torsdag aften. 

https://antropologi-studiestart.nemtilmeld.dk/
https://antropologi-studiestart.nemtilmeld.dk/
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Overskydende penge fra studiestartsugen vil automatisk gå videre i 

hytteturspuljen. 

 

Mad og madpakker 

Vi anbefaler at du medbringer en madpakke alle dage i velkomstugen, da 

det endnu ikke er sikkert om kantinen på Moesgaard Campus åbner før 

studiestart. Tirsdag aften står tutorerne for aftensmad, som indgår i betalingen 

til velkomstugen – drikkevarer er dog ikke inkluderet, men MobilePay kan 

anvendes til dette. 

 

At pakke rygsækken  

Tirsdag har vi arrangeret et festligt orienteringsløb, som foregår i skoven 

omkring Moesgaard Campus. Vi anbefaler derfor, at du medbringer skiftetøj, 

der gerne må blive beskidt. Onsdag er det meget vigtigt, at du medbringer 

din computer til IT-kurset. Fredag skal du bruge enten computer eller 

smartphone til at udfylde evaluering af velkomstugen. Vi anbefaler derudover 

en drikkedunk med vand til dagene. 

 

Alkoholpolitik 

Fakultetet ARTS alkoholpolitik, siger, at alkohol ikke er tilladt under hverken 

faglige eller sociale aktiviteter, der afholdes før kl. 16.00. Vi har gjort os umage 

for at skabe et program, der er både festligt og inkluderende for alle, og hvor 

alle føler sig trygge og velkomne. I velkomstugen vil der være aktiviteter, hvor 

alkohol er tilladt – her vil der altid være minimum 2 tutorer, der ikke indtager 

alkohol og mindst én vil være kyndig i førstehjælp. Vi understreger, at det er 

altid frivilligt, om man vil indtage alkohol, og alle aktiviteter kan udføres uden 

alkohol, og aktiviteten er aldrig centreret om alkohol. 
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Kontakt 

 

Aksel Kristensen, Cheftutor 

+ 45 29 71 08 36 

202008761@post.au.dk 

 

Magnus Gaarde Neigaard, Cheftutor 

+ 45 22 71 65 31 

202009588@post.au.dk 

 

Liv Isabelle Nørrevang Hasberg, 

Tutor 

+45 28 18 21 22 

201909607@post.au.dk 

Johanne Skov Agergaard, Tutor 

202106756@post.au.dk 
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Program for ugen 

 Mandag d. 22. august 

09.30 Morgenmad ved morgenmadstutorerne. 

- Du vil i ugen op til din studiestart modtage en SMS fra dine 

morgenmadstutorer, hvori du kan  

11.30 Cykel- eller bustur til Moesgaard Campus 

12.30 Velkomst i MoMu Auditorium (4240-201) 

- Introduktion til velkomstugen ved Cheftutorerne 

- Velkomst ved afdelingsleder Susanne Højlund 

- Velkomst ved Studievejledningen 

13.30 Frokost  

14.00 Rundvisning på Moesgaard Campus 

15.00 Lær dine nye medstuderende at kende på plænen 

19.00 FRIVILLIGT: Aftenhygge i Botanisk Have (Aarhus C) 

 

 Tirsdag d. 23. august 

10.15 Velkomst og introduktion til dagen i MoMu Auditorium (4240-201) 

10.30 Oplæg fra Arts Karriere 

11.10  Oplæg fra antropologer i arbejde 

12.50 Møde med de nye undervisere 

14.00 Arts Vejledning 

14.30 Frokost 

15.15 Tour de Moesgaard  

- En times forberedelse før vi er klar til start 

- Det anbefales på det kraftigste at medbringe skiftetøj, da 

orienteringsløbet foregår i skoven omkring Moesgaard 

Campus. 
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18.30 Fællesspisning på Moesgaard og BarBaren-hygge (mulighed for 

køb af drikkevarer) 

- Tutorerne står for aftensmad 

22.00  Tak for i dag og sidste afgang med bus fra Moesgaard 

 

 Onsdag d. 24. august 

09.30 Velkomst og introduktion til dagen i MoMu Auditorium  

09.40 Indslag ved de antropologiske studenterforeninger på Moesgaard 

11.00  Inddeling på Instruktorhold 

11.30 Lær dit instruktorhold at kende 

12.50 Frokost 

13.20 IT-kursus (HUSK computer!) 

14.35 Inddeling i læsegrupper, og lær disse at kende 

15.30 Mød din instruktor 

16.00 Vi ses i morgen! 

 

 Torsdag d. 25. august 

10.30 Rundvisning i Nobel- og Universitetsparken 

- Oplæg i studentercaféen 

- Rundvisning i stakbogladen, og mulighed for bogkøb 

- Rundvisning på Det Kongelige Bibliotek 

13.00 Frokost 

13.30 Byvandring i læsegrupper rundt i Aarhus C 

- Efter byvandring er det 3 timers fri til at nå hjem, spise mv. 

18.30 Pubcrawl 
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 Fredag d. 26. august 

10.15 Velkomst og introduktion til dagen i lokale 139 

10.20 Oplæg om metodefortællinger  

- 3. semesterstuderende fortæller om deres første feltarbejde 

11.30 Introduktion til mentorordningen og mentorerne  

12.00 Rundvisning på 5. semesters studenterudstilling på Moesgaard Museum. 

Herefter afholdes første mentormøde. 

14.00 Fællesbillede og afslutning på velkomstugen. 

16.00 Jeres første fredagsbar! 
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Om at læse antropologi 
Tutorerne har arbejdet siden april for at skabe et spændende og underholdende 

program til jer, vi håber at i glæder jer mindst lige så meget som vi gør. Inden vi for 

alvor mødes, følger der herunder en række praktiske oplysninger angående 

studiestartsugen, bliver du i tvivl om noget så kontakt os endelig (information til dette 

findes længere nede)! 

 

Fag på 1. semester 

I løbet af dit første semester på antropologi skal du sættes ind i fagets historie og 

skabe bekendtskab med de grundlæggende begreber på Faghistorie og 

grundbegreber. Derudover vil du også gennem aktuelle problemstillinger i 

antropologisk perspektiv blive nysgerrig på, hvad det præcis er som antropologien 

bruges til i dag! 

 

Pensum og bogindkøb 

Om tirsdagen i velkomstugen vil der være mulighed for at købe de bøger, som du 

skal bruge på dit første semester. Du kan være heldig at købe nogle af dine bøger 

brugt af tidligere studerende allerede nu (se nedenstående). Pensumlisten frigives 

først i velkomstugen, så gå ikke panik over læsning inden studiestart. 

www.stakbogladen.dk - her kan du købe fagbøger fra dit pensum  

Facebook: Brugte bøger fra andre antropologistuderende på AU.  

Facebook: Brugte bøger fra andre antropologistuderende i Aarhus og 

København. 

 

Biblioteket 

I velkomstugen vil der være rundvisning og introduktion til AU Library med vores 

bibliotekar – både Det Kgl. Bibliotek i Universitetsparken og afdelingen på 

Moesgaard Campus. Begge steder kan man låne bøger og benytte læsesale. 

http://www.stakbogladen.dk/
https://www.facebook.com/groups/541684365932059
https://www.facebook.com/groups/587180824691109
https://www.facebook.com/groups/587180824691109
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Læsepladser 

Der findes mange gode steder i Aarhus at mødes med sin læsegruppe. Både det 

Kgl. Bibliotek og Dokk1 er steder med gode faciliteter til gruppearbejde. Derudover 

er der som nævnt biblioteket på Moesgaard Campus. 

 

Studiegrupper 

En god læsegruppe hjælper dig med at få en god studiestart. I løbet af intro-ugen 

vil du blive inddelt i en læsegruppe af 3-5 elever. Din holdtutor og 

studievejledningen vil derefter give gode råd til, hvordan man effektivt bruger sin 

studiegruppe. En læsegruppe er for mange et nyt værktøj, når man starter på 

universitetet, og derfor vil Studievejledningen tage ‘den gode læsegruppe’ op flere 

gange i løbet af det første semester. Læsegruppen er ikke obligatorisk, men det er 

et godt værktøj fagligt, men også socialt. Derfor opfordrer vi til aktiv deltagelse i 

læsegrupperne. 

 

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 
I de følgende afsnit kan du læse om de forskellige foreninger du kan deltage i, som 

studerende. 

Årgangsmøde 

I starten af hvert semester vil der blive afholdt et årgangsmøde. Her vil 

studievejledningen informerer om de forskellige aktiviteter på Campus. Møderne er 

et godt sted at få svar på uopklarede spørgsmål angående eksaminer, kurser og 

senere hen tilvalg. Tiderne for disse møder vil blive kommunikeret til jer gennem AU-

Post eller Brightspace. 

 

Barbaren, antropologisk fredagsbar 

Det er fredag eftermiddag, dig og dine medstuderende er lige gået fra forelæsning 

og ganen skriger på noget koldt. Kig ikke længere end vores egen Barbar!  

Her vil du hver anden fredag kunne nyde en øl, en sodavand eller bare et koldt glas 

vand med dine medstuderende og hygge om et kortspil, beerpong eller 

bordfodbold. Foreningen drives udelukkende af studerende, derfor vil der også være 

mulighed for at deltage som frivillig, når semestret starter. 

 

KAIKO 

Antropologisk festudvalg KAIKO afholder store fester 2 gange om året i 

Nobelparkens kantine, hvor alle festglade mennesker er velkomne. Datoen og 

temaet for efterårets fest udkommer i løbet af september/oktober. Vil du vide mere 

om KAIKO så følg facebooksiden.  

 

Moesgaard Special Ølympics 

Hvert år dyster Moesgaards to berygtede stammer: Arkæologerne og Antropologerne om 

’Den Gyldne Fasan’. En civil og nobel konkurrence, hvor man mødes på tværs af teorier 

og metoder og ser, hvem der er de bedste udenfor de akademiske rammer. Kampen 

https://www.facebook.com/FestudvalgKaiko
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afgøres ved Moesgård Special Ølympics, hvor de to nabostudier kæmper mod hinanden 

i alverdens dyster og du kan være med til at afgøre kampens udfald! 

Hytteturen 

I efteråret 2022 er der hyttetur for alle førsteårsstuderende på antropologi. Her får du 

endnu bedre mulighed for at lære dine medstuderende at kende udenfor universitets 

rammer. Der vil blive nedsat et udvalg, som består af nye studerende og tutorer, der tager 

sig af hyttetursplanlægningen. Dette giver rig mulighed for at lære dit studium og dine 

medstuderende at kende på en ny og anderledes måde. Alt dette vil der komme mere 

information om i løbet af semestret. 

Mentorordningen 

Mentorordningen er et ekstraordinært tilbud til alle nye studerende på 1. semester, hvor 

din morgenmadsgruppe mødes en gang om måneden med jeres mentorer. Mentormø- 

derne er et lukket forum, hvor I kan udveksle erfaringer med ældre studerende om alt fra 

praktiske spørgsmål til faglig undren, studieteknikker, sociale arrangementer, trælse væ- 

relseskammerater, læsegrupper mv. I mentorordningen er der nemlig både plads til det 

faglige, men også til de personlige bekymringer og succesoplevelser. Mentorordningen 

er din indgang til et trygt studieliv, og får god respons af de nye studerende år efter år. Du 

møder dine nye mentorer om fredagen i velkomstugen. 

Communitas 

Communitas er et online antropologifællesskab for alle nuværende, tidligere og 

kommende studerende på Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet. Fællesskabet er 

drevet af en redaktion af ildsjæle på både BA- og MA-niveau, samt alumni og 

undervisere. Communitas er en platform, som udgiver en bred vifte af antropologisk 

vidensproduktion ’in-the-making’, herunder artikler, podcasts, blogindlæg, visuelt 

materiale, mv. Intentionen er at give de studerende mulighed for publicering, dele den 

viden og refleksion, som ellers blot vil ligge og støve i skrivebordsskufferne, samt skabe 
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dialog på tværs af studieniveau og stillings- betegnelser. Se mere om Communitas her: 

http://communitas.dk/ 

Contemporary Anthropology 

Contemporary Anthropology er en forelæsningsrække, som har til formål at introducere 

antropologistuderende til samtidsforskning på Afdeling for Antropologi, samt at give ind- 

blik i specialeprocessen fra idéudvikling, til feltarbejde og analyse. CA er en unik mulig- 

hed for at mødes udenfor undervisningslokalerne og diskutere antropologi med afsæt i 

de oplæg vi hører. Contemporary Anthropology finder som oftest sted om fredagen, lige 

inden fredagsbaren. 

 

  



 

VELKOMSTUGEN 2022 

 

  

22 

 

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. 

 

https://mitstudie.au.dk/
https://brightspace.au.dk/
https://brightspace.au.dk/
https://brightspace.au.dk/
https://stadssb.au.dk/sb_STAP/sb/
https://stadssb.au.dk/sb_STAP/sb/
https://studerende.au.dk/it-support/studieselvbetjening/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/
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● 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://eduroam.au.dk/
https://aarhusuniversity.zoom.us/
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. 

 

● 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 hørehandicap 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 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/
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/
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mm.  

 

● Studenterlinjen 

Studenterlinjen er en anonym og gratis telefonstøtte til studerende, skabt af 

studerende, og bestyret 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://studenterlinjen.dk/
https://studerende.au.dk/su/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/artskarriere
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/artskarriere
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/artskarriere
https://elitesport.au.dk/
https://ivaerksaetter.au.dk/
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____________________________________________________ 

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/sps/
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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. Ingen bør 

udsættes for dette.  

 

Vi opfodrer derfor alle som ser eller hører noget, som falder under de ovenstående 

kategorier, til at sige fra. Ikke kun for en selv, men også hvis andre står i en lignende 

situation. 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 er ikke alene og der er altid mulighed for at få vejledning. Du har forskellige 

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

mulighed for at kontakte en studievejleder på dit institut, som kan tale oplevelsen 

igennem med dig. Derudover er der også andre muligheder for hjælp og vejledning, som 

ikke er drevet af AU – alt sammen tilgængeligt via førnævnte hjemmeside. 

  

https://studerende.au.dk/vi-siger-fra


 

VELKOMSTUGEN 2022 

 

  

28 

 

 

 


