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Bienvenue !  
 

Først og fremmest tillykke med en plads på et af Aarhus Universitets bedste studier. Vi håber, 

at du glæder dig - du bliver i hvert fald ikke skuffet! Det er utroligt spændende, men måske 

også en smule skræmmende at begynde på et nyt studie. Men det er du bestemt ikke alene 

om at tænke. Du har sikkert glædet dig til at finde ud af en masse om din studiestart på AU 

– og det er med god grund! MEN frygt ej! Uanset om du har valgt International 

Virksomhedskommunikation i Fransk (IVK) eller Fransk Sprog, Litteratur & Kultur (SLK) 

eller tilvalg i én af disse to profiler, så lover vi dig, at det hele nok bliver godt!!  

 

Vi tutorer har sammensat et program til din første uge på universitetet for at sikre dig den 

bedst mulige start på franskstudiet. Introugen starter mandag den 22. august og slutter den 

26. august 2022. Introugen foregår på tværs af de to studier, SLK og IVK, og der vil 

derudover være fællesarrangementer med henholdsvis tysk- og spanskstudier, som vi indgår 

i foreningen TAURUS med. Det er et kæmpe set-up, hvor man har rig mulighed for at stifte 

bekendtskaber på tværs af sprog og studier. Du vil få mere information på et senere tidspunkt, 

men sæt gerne allerede nu kryds i kalenderen den 9. til 11. september 2022, hvor vi skal på 

Hyttetur.  

 

I denne intropjece vil du finde alt, hvad der er værd at vide om din studiestart, herunder 

programmet for introugen, information om studiet og praktiske oplysninger. Det bliver en 

mega-fed uge med mange forskellige aktiviteter, faglige såvel som sociale, hvor du får 

mulighed for at lære dine nye medstuderende og ikke mindst dine undervisere at kende, så 

du kan komme godt fra start!  

 

Det er vigtigt at nævne, at ”Din første forelæsningsrække” er obligatorisk, da det er en del af 

studieordningen for både Fransk IVK, SLK og Tilvalg. Det står dig frit for, om du vil deltage 

i introugen eller ej, men vi anbefaler det på det kraftigste, da - det udover at være en mega 

fed, sjov og hyggelig uge - også er med til at danne et solidt grundlag for resten af din 

studietid.  

 

Vi glæder os helt vildt til at møde jer, toutes et tous 
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Praktisk information 

 

Vejvisning 

Den første dag mødes vi til morgenmad og hygge i små grupper hjemme hos nogle af 

tutorerne privat. Nærmere information for de specifikke steder I skal mødes, kommer 

tættere på introugen i en Facebookgruppe lavet af tutorerne. Skriv endelig en SMS eller en 

mail til enten Laura eller Andreas (vores kontaktinformationer kan du finde længere nede i 

dokumentet☺) hvis ikke du har Facebook. Så hjælper vi til! 

 

I løbet af ugen kommer vi til at være en del forskellige steder rundt om på universitetet og 

på campus, som I kan se i programmet længere nede i pjecen. I kan derfor med fordel 

downloade appen ”AU Find”, hvor I nemt og hurtigt kan finde lokaler på uni ud fra 

lokalenummeret. 

 

 
 

Her ser du Nobelparken og det er her vi mødes tirsdag morgen den 23. august ved den røde 

skulptur ude foran bygningerne (ved den røde cirkel på billedet til højre). 

Adressen er Jens Chr. Skous Vej, 8200, Aarhus N.  

 

 

 

 



 
VELKOMSTUGEN 2022 

 

  

5 

 

Økonomi 

Dagsprogrammet i introugen er som udgangspunkt gratis, men enkelte arrangementer der 

ligger efter kl 16 kommer til at være på egenbetaling. Det gælder blandt andet pubcrawl og 

fælles aftensmad (evt, Streetfood). Al handel i universitetets kantiner er selvfølgelig også 

på egenbetaling☺. HUSK at I også selv skal betale for bøger. Derudover vil der også være 

egenbetaling til hytteturen i september, som ligger på 600 Kr. Beløbet betales over to 

omgange, og det lyder måske som et stort beløb, men vi garanterer dig, at det er alle 

pengene værd! ☺  

 

Mad og madpakker 

I introugen står I selv for frokost. Så vidt vi ved, er kantinerne åbnet allerede i introugen, så 

der skulle være masser af muligheder for at købe mad i de områder hvor vi primært 

befinder os det meste af tiden. Vi anbefaler dog at man selv pakker en madpakke 

hjemmefra til pauserne i dagsprogrammet. Så er man i hvert fald på den helt sikre side☺ 

Aftensmad er også på egen regning, men der kan man gå sammen om en pizza eller andet 

hvis I har lyst, ellers kan man også pakke noget mad hjemmefra. Det er helt op til jer selv! 

 

At pakke rygsækken  

Tirsdag afholdes der IT-intro, og I bedes derfor medbringe jeres computer denne dag. 

Onsdag og fredag bedes I også have jeres computer med til “din første forelæsningsrække” 

samt til evaluering af introugen.  

 

Alkoholpolitik 

Vi gør opmærksom på at vi følger Aarhus Universitets alkoholpolitik. Det vil sige, at der 

ingen alkohol er involveret under faglige arrangementer eller før kl. 16. Vi har tilstræbt at 

skabe et program, hvor alle har det rart, og hvor arrangementerne skal være inkluderende 

for alle. Derfor er det aldrig en forudsætning for at deltage i de sociale arrangementer, at 

man drikker alkohol. Man kan f.eks. sagtens deltage i Pubcrawl uden at drikke alkohol.  
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Kontaktinformationer om headtutorerne 

Skulle du brænde inde med nogle spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive i 

facebookgruppen eller kontakte os på: 

 

Mail: studiestartAUfransk@gmail.com  

Laura Christine Bjørklund: 29343216 

Andreas Luther Justesen: 25147562 

 

Er der noget vi i forvejen skal gøres opmærksom på, for at gøre din studiestart så god og 

tryg som mulig, så kontakt os endelig! 

 

Ugens program for SLK og IVK + Tilvalg 

 

Mandag 

22.08.22 

Aktiviteter 
NB: alle aktiviteter efter kl 16 er frivillige 

Hvor 

kl 8:30-10:00 Morgenmad sammen med tutorerne Fysisk i mindre grupper 

hjemme hos tutorerne 

Kl 11:00-12:00 Velkomst v. afdelingsleder Kirsten Wølch 

Rasmussen 

AULA på uni 

Kl 12:00-13:00 Fransk ryste-sammen Uniparken 

Kl 13:00-14:00  Præsentation af underviserne Lok. 1481-237 

Kl 14:00-16:00 Aktiviteter med tutorerne Uniparken 

Kl 16:00-? Grill-hygge (frivilligt) Uniparken 

Tirsdag 

23.08.22 

NB: Husk computer i dag  

Kl 09:00-10:00 Velkomst v. tutorerne 

OBS: vi står udenfor Campus med røde trøjer 

og franske flag og guider jer i de rigtige 

lokaler 

Nobelparken – ude foran 

den røde skulptur 

Kl 10:00-12:00 Brisez la glace (sproglig aktivitet) Lok. 1485-238 

Lok. 1485-642 

mailto:studiestartAUfransk@gmail.com
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Kl 12:00-12:30 Oplæg v. Esperanto + pause Esperantos lokale (med 

Spansk og Tysk) 

Kl 13:00-14:00 IT-intro (OBS: hav computer med) Lok. 1485-238 

Kl 14:00-16:00 Sociale aktiviteter Udenfor 

Kl 16:00 → 5 vigtige steder i Aarhus C at kende (frivilligt) Vi går i samlet flok ned 

mod midtbyen 

Onsdag 

24.08.22 

NB: Husk computer i dag  

Kl 9:00-10:00 Hygge med tutorerne Lok. 1485-238 

Kl 10:00-12:00 Din 1. forelæsningsrække Nobel Auditoriet 1482-

105 

Kl 12:00-13:00 Pause  

Kl 13:00-14:00 Præsentation af uddannelsen v. 

fagkoordinatorerne 

Lok. 1485-238 

kl 14:00-16:00 Studiegrupper offentliggøres + 

teambuildingsaktiviteter  

Lok. 1485-238 

Kl 16:00 Fri  

Kl 17:30 → Pubcrawl (frivilligt) Vi mødes Spansk og 

Tysk i midtbyen (sted og 

plan følger) 

Torsdag 

25.08.22 

  

Kl 11:00-13:00 Hyggebrunch Uni-parken 

Kl 13:00-16:00 AU-Find skattejagt Rundt på Uni-området 

Kl 18:00 → Brætspilsaften og hygge (frivilligt) Vi mødes på uni 

Fredag 

26.08.22 

NB: Husk computer i dag  

Kl 9:30-11:30 Sociale aktiviteter Lok. 1485-238 
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Kl 11:30-12:00 Oplæg ved ARTS karriere Lok. 1485-238 

Kl 12:00-14:00 Din 2. forelæsningsrække Nobel Auditoriet: 1482-

105 

Kl 14:00-15:00 Evaluering Lok. 1485-238 

Kl 15:00 Fri  

Kl 16:00 → Grill-hygge i Botanisk Have  Botanisk Have (sammen 

med Spansk og Tysk) 

 

Om at læse Fransk IVK og SLK 
 

Fag på 1. semester 

 

På 1. semester skal du have følgende tre fag. To af fagene (1 og 2) er samlæste og er både for 

IVK og SLK 

- Aktuelle franske samfunds- og kulturforhold - samlæst for begge uddannelser 

- Fransk sprog, grammatik og udtale - samlæst for begge uddannelser  

- Videnskabsteori og metode - ikke samlæst - IVK og SLK har hver deres eget fag 

På link’sene til studieordningerne herunder har du mulighed for at læse mere om 

bacheloruddannelsernes opbygning, beskrivelse af fag, eksamensformer, osv.. Vi anbefaler, at du 

sætter dig grundigt ind i din uddannelse. 

 

Fransk IVK BA-uddannelse  

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

&dokOrdningId=17278&sprog=da  

Fransk SLK BA-uddannelse 

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

&dokOrdningId=17276&sprog=da  

 

 

https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=17278&sprog=da
https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=17278&sprog=da
https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=17276&sprog=da
https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=17276&sprog=da


 
VELKOMSTUGEN 2022 

 

  

9 

 

Praktiske informationer om tiden på universitetet 

 

Studiekort 

Få det bestilt hurtigst muligt! Studiekortet giver dig adgang til ALT – fredagsbar, Uni After Dark 

og ikke mindst giver det dig en masse gode rabatter rundt omkring i byen! Du bestiller det ved at 

logge ind på mit.au.dk. Her skal du under overskriften vælge ”Studium -> Studiekort/indsend 

foto”. Du kan finde dit studienummer under punktet ”Indskrivning m.v. -> Person- og 

adresseoplysninger” på STADS selvbetjening. Derudover kan du finde mere information/hjælp 

på: http://studerende.au.dk/studiekort/ 

 

Pensum og bogindkøb 

I introugen vil I få informationer om, hvor I kan købe de forskellige bøger til undervisningen på 

de respektive kurser. Som regel vil underviserne henvise til en liste med de bøger du skal 

anskaffe dig pr. semester. Der kommer til at være god mulighed for at skaffe dine bøger. Vi 

tutorer står altid til rådighed, hvis du skulle være i tvivl om hvor du skal gå og købe dem. Vi 

anbefaler dog følgende steder: 

 

Steder i Aarhus hvor du kan skaffe bøger: 

- Boghandelen GMIBS v. Geneviève Munck (Klostergade 33, 8000 Aarhus) 

- Stakbogladen A/S – Studiebøger i Århus (Fredrik Nielsen Vej 4, 8000 Aarhus)  

Andre muligheder for at skaffe bøger: 

- Amazon – (Her kan det være en fordel at kigge på deres franske hjemmeside) 

- SAXO bøger 
 

Biblioteket 

Vores bibliotek på universitet er Nobelparkens bibliotek. Der kan man låne en masse bøger 

til opgaver og projekter. Der er også god mulighed for at lave studiegruppearbejde, benytte 

bibliotekets faciliteter såsom printerne, forberede ugens forberedelse på læsesalene samt 

meget mere.  

Link til bibliotekets hjemmeside: https://library.au.dk/  

 

Læsepladser 

I samme bygning som Nobelbiblioteket er der flere læsesale, hvor du har mulighed for at sidde 

for dig selv i stilhed og studere. Der er også læsepladser på Det Kgl. Bibliotek som er til fri 

afbenyttelse.  

https://library.au.dk/
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Studiegrupper 

I introugen vil du få din studiegruppe offentliggjort. Din studiegruppe kommer til at fungere som 

din sparringspartnere på semestrene. I studiegrupperne laver du blandt andet lektier og 

afleveringer sammen. I har mulighed for at diskutere opgaver og hjælpe hinanden med pensum, 

så brug jeres studiegruppe så meget som muligt, det er en stor hjælp. Studiegrupper er særlig 

vigtige for eksamener, der skal afholdes som gruppeeksamen (Videnskabsteori på IVK), eller 

kan afholdes som gruppeeksamen (Videnskabsteori på SLK) i slutningen af 2. semester.  

Din første forelæsningsrække 

“Din første forelæsningsrække” er din første rigtige forelæsning på Universitetet. Her vil du 

blive introduceret til grammatikken på din uddannelse. Du kommer til at have 2x2 timer af “Din 

1. forelæsningsrække” i introugen. Herefter vil forelæsningerne fortsætte et antal gange, under 

navnet “Turbogrammatik”, ind i dit første semester. Eftersom der er tale om en rigtig 

forelæsning, gør vi dig opmærksom på, at der godt kan være en smule forberedelse til disse timer 

Din forberedelse finder du inde på din BrightSpace-side, men alt det lærer du at finde rundt i 

inden din 1. forelæsningsrække.  

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. 

 

Mentorordning 

På 1. semester får hver studiegruppe tildelt en mentor, som kan hjælpe jer med at svare på 

alle de spørgsmål I skulle have om blandt studiet, studielivet, udveksling og andet som I 

kunne tænke jer at spørge dem om. Mentorerne er ældre studerende, der har en masse 

erfaring, så I skal endelig bare benytte jer af tilbuddet om mentorordningen. Jeres mentorer 

vil skrive til jer i løbet af de første uger på studiet.  

 

 

 

 

 

 

 

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

Esperanto: 

Espe er vores fredagsbar, som vi deler med Engelsk, Tysk og Spansk. Baren er åben hver fredag 

fra kl 16:00. Se mere om Esperanto her: https://www.facebook.com/AUEsperantoFridayBar  

Studenterhus Aarhus og studenterbaren: 

Studenterhus Aarhus er skabt til byens studerende! De kan tilbyde det bedste udvalg af øl i 

Aarhus med op mod 200 forskellige slags at vælge imellem. De har fede arrangementer som fx 

mandags Pop Quiz og øl-events. Studenterhuset er trods navnet ikke kun for studerende, men 

ligeledes for brætspilsnørder, fyraftensfolk, lovebirds, diskussionsinteresserede og sidst, men 

ikke mindst, øl-entusiaster. Læs mere om Studenterhus Aarhus her: 

https://www.studenterhusaarhus.dk/  

 

Rendez-Vous (vores sociale fagudvalg – det er skidehyggeligt☺): 

Rendez-Vous er vores sociale og fagudvalg som består af studerende som afholder en række fede 

arrangementer pr. semester for alle franskinteresserede. Arrangementerne er orkestrerede for 

studerende af studerende og af og til i samarbejde med undervisere fra franskstudiet. Se meget 

mere om Rendez-Vous her: https://www.facebook.com/rendezvousAU  

 

Det er også gennem Rendez-Vous, at studerende kan deltage i det uddannelsesfaglige arbejde og 

hermed for medindflydelse på deres studier. Læs mere her: 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/fagudvalg/fransk-

fagudvalg 

 

 

TAURUS – Tysk-romansk 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. 

 

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: 

https://www.facebook.com/AUEsperantoFridayBar
https://www.studenterhusaarhus.dk/
https://www.facebook.com/rendezvousAU
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/fagudvalg/fransk-fagudvalg
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/fagudvalg/fransk-fagudvalg
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● 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 anden 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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Vigtige datoer at kende i fremtiden 
 

Hyttetur d. 9-11. september 2022 

Studietur* 2. semester 

Kapsejlads: Som udgangspunkt sidste fredag i april 2023 

Udveksling** 4. semester 

*Studietur: På 2. semester er der mulighed for at tage på en uges studietur, som er fyldt med en 

masse spændende aktiviteter, besøg, oplæg og gode oplevelser. Traditionelt har turen altid gået 

til Paris.  

**Udveksling: På 4. semester er der mulighed for at tage på udveksling. AU har forskellige 

aftaler gennem udvekslingsprogrammet Erasmus. Der er bl.a. mulighed for at komme til 

Frankrig og diverse fransktalende lande samt Canada via et særligt stipendium. 
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Vigtige hjemmesider: 

Søg SU: https://www.su.dk/su/soeg-su-i-minsu/  – HUSK AT SØGE!!!  

 

Aarhus Universitets hjemmeside: https://www.au.dk/  

 

Fagbøger m.m.: https://www.stakbogladen.dk/  

 

Genevièves boghandel hjemmeside: https://www.gmibs.dk/  

 

Oplysninger om undervisere, studievejledning, fag, studieordninger og eksamensformer: 

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

 

Info om din studiestart: https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/fransk  

 

Find en bolig: https://ungdomsboligaarhus.dk/  

 

Rendez-Vous: https://www.facebook.com/rendezvousAU  

 

Fransk fagudvalg: 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/fagudvalg/fransk-

fagudvalg 

 

 

 

https://www.su.dk/su/soeg-su-i-minsu/
https://www.au.dk/
https://www.stakbogladen.dk/
https://www.gmibs.dk/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/fransk
https://ungdomsboligaarhus.dk/
https://www.facebook.com/rendezvousAU
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/fagudvalg/fransk-fagudvalg
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/fagudvalg/fransk-fagudvalg
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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/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
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
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Dine Tutorer er:     
 

Vi har valgt at lave en Instagram-profil, som vi stærkt anbefaler du går ind og følger. På 

vores profil vil der være en lille kort præsentation af os tutorer, så du i forvejen har en ide 

om hvem vi er! Derudover vil vi lægge opslag op løbende, som blandt andet vil omhandle 

din studiestart. Så skynd dig at hoppe ind og trykke følg:) 

 

Instaprofil: FranskstudiestartAU 

 

Derudover vil I også blive inviteret til en privat Facebook-gruppe, kun for jer nye 

studerende samt jeres tutorer. Her vil der op til, og i løbet af, introugen komme praktiske 

informationer og opdateringer i forhold til jeres første uge på franskstudiet! Hvis ikke man 

har Facebook eller Instagram, må I meget gerne sende jeres mail til os, så vi på den måde 

kan holde jer informeret om introugen (vores mail står under kontaktinformationer længere 

oppe☺) 

 

Facebookgruppe: Studiestart fransk AU 2022 

 

 

Laura, headtutor, IVK 3. 

semester 

 

Yndlingsby i Frankrig: 

Rochefort 

Hvorfor: Det er bare et 

charmerende sted, og menneskene 

er venlige og det er fyldt med 

kultur, lækker mad og dejlig natur. 

Der er mega lækkert om 

sommeren. Bonus det er tæt på der 

hvor “fangerne på fortet” filmer. 

Yndlingsfag: Mit var tekstgenrer  
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Andreas, headtutor, SLK 3. semester 

 

Yndlingsby i Frankrig: Paris 

Hvorfor: Det er måske det lidt sikre valg, men 

jeg elsker storbyferier og her har Paris en 

masse at byde på, såsom spændende historie, 

smukke bygninger og parker samt små 

hyggelige cafeer.  

Yndlingsfag: Det må være aktuelle franske 

samfunds- og kulturforhold 

 

 

 

Kristoffer, tutor, IVK 3.    

semester 

 

Yndlingsby i Frankrig: Fontaine-de-

Vaucluse  

Hvorfor: Der er rigtig smukt den har en 

unik natur og er en rigtig flot pepite 

Yndlingsfag: Det er den internationale 

virksomhed og dens kontekst 

 

 

 

Rumle, tutor, SLK 1. semester KA 

 

Yndlingsby i Frankrig: Gaillac  

Hvorfor: Det var den der fik mig og min veninde 

Olivia til at snakke sammen plus der er nogle helt 

vildt smukke naturområder rundt om den 

Yndlingsfag: det var faktisk mit IV-fag, Fiction in 

Reality 
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Jakob, tutor, SLK BA – 1. 

semester KA 

 

Yndlingsby i Frankrig: Lyon 

Hvorfor: Jeg har godt nok ikke været der 

så længe, men vejret, gaderne, 

arkitekturen og viben er sygt dejlig!  

Yndlingsfag: Det må enten være de 

samfundsfaglige eller grammatik. 

 

 

 

 

Josephine, tutor, IVK 3. semester 

 

Yndlingsby i Frankrig: Strasbourg  

Hvorfor: For det en rigtig hyggelig by 

omgivet af et smukt landskab inklusiv 

mange vinmarker:) 

Yndlingsfag: Det var aktuelle franske 

samfunds- og kulturforhold 

 

 

 

 

 

 

 

Marco, tutor, IVK 3. Semester 

 

Yndlingsby i Frankrig: Nice  

Hvorfor: Det er pga. placeringen 

Yndlingsfag: Det er den internationale 

virksomhed og dens kontekst 
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Mattias, tutor, SLK - tilvalg 

 

Yndlingsby i Frankrig: Paris 

Hvorfor: Da det er den eneste jeg har 

været i. 

yndlingsfag: Det er fransk sprog og 

interkulturel formidling 

 

 

 

 

 

 

 

Nadia, tutor, IVK 3. Semester 

 

Yndlingsby i Frankrig: Nice 

Hvorfor: Nu har jeg ikke været vildt 

mange steder i Frankrig, men jeg har 

været i Nice to gange og har været vild 

med byen. Det er en vildt hyggelig og 

lækker by, hvor man kan shoppe, få god 

mad, bade og nyde det gode vejr, som der 

jo er. Man kan altså få en god blanding af 

storbyferie og badeferie.  

Yndlingsfag:indtil videre nok været ‘den 

internationale virksomhed og dens 

kontekst’ - da man i dette fag virkelig føler, at man lærer noget spændende, som man kan bruge 

senere hen. 
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Sigurd, tutor, IVK 3. semester 

 

Yndlingsby i Frankrig: Meursault, 

Bourgogne 

Hvorfor: Det har altid været mit 

yndlingssted at holde ferie. Det er en 

lille charmerende by, hvor man kan 

nyde hvert måltid med udsigten af 

mange kilometer lange vinmarker. 

Yndlingsfag: Det har været aktuelle 

franske samfunds- og kulturforhold 

 

 

 

  

Simon, tutor, IVK 

1. semester på KA 

 

Yndlingsby i Frankrig: 

Marseille.  

Hvorfor: Byen er rå, ofte 

udskældt, men har bare en 

sydlandsk charme. Er man til 

fodbold, pastis og dårlige 

sandstrande, så er det stedet 

Yndlingsfag: var nok 

grammatik / 

oversættelse - det er 

svært at forstå, men det 

har gavnet så meget 

efterfølgende 

 


	Bienvenue !
	Praktisk information
	Vejvisning
	Økonomi
	Mad og madpakker
	At pakke rygsækken
	Alkoholpolitik
	Ugens program for SLK og IVK + Tilvalg

	Om at læse Fransk IVK og SLK
	Fag på 1. semester
	Praktiske informationer om tiden på universitetet
	Studiemiljø
	IT-systemer

	Vigtige datoer at kende i fremtiden
	Vejledning og rådgivning

	Vi siger fra
	Dine Tutorer er:

