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Velkomst  
 
Hej med dig!  
Hvor er vi glade for, at det lige netop blev dig, der skulle starte på filosofi her hos os på Århus 
Universitet – og tillykke med, at du kom ind! Det kan være du har drømt om at blive filosof hele 
dit liv, eller at du blot synes det lyder spændende, uanset hvilken indgangsvinkel du har til faget, 
så er jeg sikker på du vil falde godt til. Dette studie kræver ikke, at du kan sidde og blære dig 
med ord som ”transcendental ontologi” – det skal du nemlig nok lære henad vejen. Så, uanset om 
du allerede har læst filosofiske tekster, eller om du mest er til noget god Astrid Lindgren, så skal 
du nok alligevel ende ud med at blive en prætentiøs akademiker en dag! I denne velkomstpjece 
finder du lidt generelle informationer om studiet, dvs. både det faglige og sociale, men også mere 
generelt, som hvordan og hvor man køber bøger. Du vil også få en kort introduktion til de online 
platforme, AU bruger, og vigtigst af alt: finde det færdige program for rus-ugen! Vi regner stærkt 
med, at corona ikke har fået sin årlige ”redemption” når vi rammer slut august, og vi har derfor 
kunne planlægge et virkelig fedt (fysisk!!!) program til jer der starter– vi håber virkelig at du 
kommer og er med! Så, selvom læsning muligvis er lidt kedeligt her inden studiet starter, så vil 
jeg virkelig anbefale at du læser hele denne pjece, så du får alle vigtige informationer med! Vi 
glæder os til at se dig (både tutorer, forelæsere og andet godtfolk fra studiet), og håber på, at vi 
får en rigtig fed uge med fest, farver og filosofi. Vi ses! <3  

 

Venlig Hilsen    

Rosa Engelbert Jensen 

Cheftutor Filosofi  

Tlf: 41446520  

Mail: 202007932@post.au.dk 

 

 

(her ses jeres cheftutor, klædt ud som 
Dumbledore til hyttetur sidste år)  
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Praktisk information 
 

• Vejvisning 
Første dag skal vi mødes til fælles morgenmad i 
bygning 1465-1467 (som er to bygninger der hænger 
sammen). Vi skal selvfølgelig nok stå ude foran med 
et filosofi-skilt eller banner. I kan bruge app’en ”AU 
Find” og skrive ”1465” eller ”1467” og så kan i finde 
bygningerne på den måde! Bygningerne ligger 
begge to i Nobel Parken. Har også indsat et billede så 
i kan se hvordan app’en virker og hvor bygningerne 
ligger henne! Vi ses! <3  

 
• Økonomi 
 
Alle aktiviteter i intro-ugen, som sker før kl 16, er helt og aldeles 
gratis! Til gengæld kan aftenaktiviteter som pubcrawl, 
fredagsbar og hygge i Botanisk have godt komme til at koste 
lidt. Vi sørger selvfølgelig for, at vi får gode tilbud på 
pubcrawlen, og så er vores fredagsbar den billigste på hele AU! 
 

• Mad og madpakker 
Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag skal man selv medbringe mad, eller 
købe noget mad i kantinen ved nobelparken. Mandag køber man mad på 
byvandringen. 

 
• At pakke rygsækken   

Mandag skal i simpelthen bare komme som I er! Mandag vil være en dag 
fyldt med morgenmadshygge, lege og så den føromtalte byvandring. 
Tirsdag, Onsdag og Torsdag er der enten oplæg fra studerende om noget 
spændende Filosofi ELLER også er der forelæsning. Derfor kan det være en 
god idé at medbringe noget at skrive på disse dage, så man fx kan skrive 
sine diskussionsspørgsmål ned eller kan notere hvis der er noget man lige 
skal have gentaget osv. Fredag er der IT kursus så her er det en meget god 
idé at medbringe computer!  
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• Alkoholpolitik 
Der er ingen alkohol involveret under faglige arrangementer eller før kl. 16. 
Udover dette kan man også deltage i både pubcrawl, fest og fredagsbar 
UDEN nogen form for promille. 

 
• Kontakt 

I skal melde jer ind i en Facebook gruppe som hedder ”Filosofi 
2022 AU” link til gruppen er her: 
https://www.facebook.com/groups/filosofiau2022/  
 
Udover Facebook-gruppen, så kan I kontakte cheftutor Rosa 
på  
tlf.: 41446520  
mail: 202007932@post.au.dk 
 

 
 
Her ses et billede af cheftutoren UDEN sit elskede Dumbledore kostume.  
 

Program for ugen 
 
Program  
Mandag 22/8: 
08:30 - 11:00 
Fælles morgenmad!!  
i lokale 515 i bygning 1465 & 515 i bygning 1467  
 
11:00 - 11:30 velkomst ved afdelingsleder (mens vi tutorer rydder lidt op)  
 
12:00 start i uniparken med TV2 leg  
13:00 speed-dating  
14:00 byvandring (her finder man mad og løser de (hemmelige) opgaver der er til byvandringen) 
 
Tirsdag 23/8: 
09:00 FISK oplæg Albert  
10:00 pause i 15 min  
11:00 pause i 15 min  
11:15 oplæg om sexisme ved Rosa 
12:00 frokostpause - medbring egen mad!  
12:30 O-løb i uniparken  
 

https://www.facebook.com/groups/filosofiau2022/
mailto:202007932@post.au.dk
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18:00 mulighed for fælles pizza-spisning i mølleparken <3  
19:00 ish? pubcrawl!  
 
 
Onsdag 24/8:  
SOVE LÆNGE!  
11:00 FSK oplæg Theo - er cornflakes med mælk en suppe?  
12:00 pause i 15 min – herefter diskussion! 
13:00 pause i 15 min  
13:15 rundtur på uni og bibliotekstur (på uni-rundtur kan man købe/spise mad!)  
 
 
Torsdag 25/8:  
09:00 forelæsning (tager cirka 2 timer) 
11:00 pause i 15min  
11:15 studievejleder-oplæg  
11:45 Studiegruppe-hygge!  
12:15 Pause i 10min 
12:25 paneldebat med studerende 
13:15 Fri for i dag!  
 

Filosofisk sammenkomst om aftenen (helt frivilligt, koster egenbetaling for billet) 
 

Fredag 26/8:  
10:00 Arts karriere!  
10:30 politiske foreninger + studieforeninger  
11:00 IT-kursus ved Rosa  
12:00 pause medbring selv mad 
12:30 præsentation af forelæsere // tour de chambre!!  
14:00 dyst mod idéhistorie 
16:00 fredagsbar + evaluering 
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Om at læse Filosofi 
 
Fag på 1. semester 
På 1. semester skal du have nogle rigtig fede fag! Du skal nemlig både have Etik, 
Filosofihistorie 1, og filosofifagets metodik (her vil I lære en smule om, hvordan man 
skriver filosofi opgaver og generelt lidt omkring den filosofiske metode).  
 
 

Pensum og bogindkøb 
I vil i løbet af introugen blive vist stakbogladen, som er stedet hvor man kan købe 
bøger til jeres fag. Hvis man vil købe bøgerne inden introugen går i gang, kan 
man også overveje Facebook gruppen: ”Filosofi – brugte bøger”. I kan logge ind 
på mitstudie.au.dk og læse mere omkring skema og bøger! 
 

• Biblioteket 
Vi er så heldige at vi både har et godt bibliotek i nobel-parken, som er der, hvor I 
vil have det meste af jeres undervisning og forelæsninger, og så selvfølgelig det 
kongelige bibliotek. Begge steder indeholder gode pladser til studiegruppe 
arbejde, læsning og opgaveskrivning! 
https://library.au.dk/biblioteker/nobelparken/  her kan i læse mere, og ellers 
vil I selvfølgelig også blive vist rundt på biblioteket ved nobel i intro-ugen! 
 

• Læsepladser 
I vil også blive introduceret til gode læsepladser og caféer i løbet af intro-ugen! 
Dvs. både steder på AU, men også gode studiecaféer inde i byen. Derfor er det 
altså ekstra fedt hvis I deltager i rus-ugen! 
 

• Studiegrupper 
Det er meget individuelt fra studiegruppe til studiegruppe om man mødes 1 gang 
om ugen, flere gange om ugen eller slet ikke mødes ugentligt overhovedet! 
Dette afhænger af, hvordan man forventningsafstemmer indbyrdes i sin 
studiegruppe! I vil få tildelt en studiegruppe i selve intro-ugen hvor der også er 
arrangeret en kort ryste-sammen aktivitet! Udover dette, så vil studievejlederen 
også holde en workshop der kan give et bedre indblik i, hvordan man bedst 
udnytter en studiegruppe! 
 

• AU Studypedia     *denne tekst om Studypedia er obligatorisk* 
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 

https://library.au.dk/biblioteker/nobelparken/
https://studypedia.au.dk/
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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 
Filosofi har vi både verdens bedste fredagsbar, FISK (filosofisk 
og Idéhistorisk Studenterkollokvium), Fagråd og Studienævn 
(samt en masse andre måder, du kan påvirke dit studie og dit 
universitet på), en del forskellige læsekredse, Faglig Weekend og 
en masse andre spændende ting! I intro-ugen vil vi selvfølgelig 
invitere nogle ”frontiers” indenfor de forskellige foreninger (osv.) 
til at komme og fortælle mere!  Generelt er der ikke megen 
opdeling mellem årgangene. 1. semesters studerende kan sagtens 
melde sig ind i alting, og kan også snildt få venner på kryds og 
tværs af årgangene!  

Her ses lidt billeder fra sidste års intro-uge samt et billede fra 
dengang den feministiske læsekreds holdt oplæg for hinanden om 
feministisk logik på en snusket brun bodega.   

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

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/
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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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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. 
 

• Arts Karriere 
 er dit karrierecenter som studerende på Arts. Her kan du få individuel vejledning 
og deltage i en masse forskellige arrangementer året rundt.  

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/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/artskarriere
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/artskarriere
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• 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://elitesport.au.dk/
https://ivaerksaetter.au.dk/
https://studerende.au.dk/vi-siger-fra

	Velkomst
	Praktisk information
	Program for ugen

	Om at læse Filosofi
	Studiemiljø
	IT-systemer

	Vejledning og rådgivning
	Vi siger fra

