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Velkomst  
 
Kære nye idéhistorikere – velkommen på Idéhistorie! 
 
Vi er utrolig glade for at byde dig velkommen til Aarhus Universitet og til 
idéhistoriestudiet. Du har sammen med cirka fyrre andre studerende valgt studiet af 
idéernes historie – hvilket vi synes er et fremragende valg. Vi vil gøre vores bedste for at 
leve op til dine forventninger, men om dit studieforløb bliver lærerigt og udviklende er 
dog også i høj grad op til dig selv og dine medstuderende. 
 
Nøgleord på idéhistorie er faglig stolthed, nysgerrighed og engagement. At et studie er 
forbundet med engagement, fremgår allerede af ordets oprindelse. For på latin betyder 
studeo ’jeg stræber’, og det er netop denne – på én gang personlige og kollektive – 
stræben efter viden, dannelse og selvdannelse, der udmærker en studerende frem for 
en elev. At være studerende er således ikke det samme som at være en 
pligtopfyldende skoleelev, men snarere – og undskyld, at vi her bliver lidt højtravende – 
et selvstændigt tænkende menneske. 
 
Som nybagt universitetsstuderende må du være rede til at administrere en meget høj 
grad af frihed. I forhold til hvad du er vant til, vil antallet af skemalagte forelæsninger, 
seminarer og anden undervisning være temmelig lavt; men det betyder ingenlunde, at 
resten bare er fritid. Det er tværtimod den tid, hvori du og din læsegruppe selv skal 
arbejde og fordybe dig i spændende materiale. På universitetet i almindelighed og på 
idéhistorie i særdeleshed er sloganet om ’ansvar for egen læring’ ikke blot en tom 
kliché, men skinbarlig virkelighed – hvad du giver, er hvad, du får! Vi tilbyder 
undervisning, vejledning og andet, der styrker og understøtter jeres selvstændige 
læringsproces. Nogle arbejdsformer og tænkemåder, der ligger til grund for studiet er 
nye for dig, så dem har vi beskrevet lidt mere udførligt på de efterfølgende sider. 
 
I dette dokument vil du udover denne velkomst finde et udlæg af studiemiljøet, et 
program over studiestartsugen, præsentation af foreninger og praktiske 
kontaktinformationer. Til de af jer som er tilvalgsstuderende, så er der i programmet 
anført de få gange, der i programmet er noget som i allerede har indblik i fra jeres 
primære studie og omgang på campus. 
 
Vi tutorer og undervisere glæder os meget til at lære jer at kende og byde jer 
velkommen som  
en del af den idéhistoriske familie, vi har her i Århus. 
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Endnu engang hjerteligt velkommen på studiet! 

Praktisk information 
Vejvisning 
Den første dag i studiestartsugen mødes man i morgenmadsgrupper hjemme hos 
tutorerne, som vil sørge for morgenmad og en god start på ugen. Der følger 
nærmere information om, hvilken gruppe man er i samt den konkrete adresse på 
den fælles Facebook-gruppe eller over SMS. Mere om dette under ”kontakt” 
længere nede.  
 
Der vil i løbet af ugen indgå forskellige rundvisninger på campus, hvor man får de 
forskellige faciliteter at se, særligt onsdag hvor vi skal rundt i Nobel-parken, som 
bliver jeres primære tilholdssted på idéhistorie. Mødestederne de resterende dage 
står anvist i programmet med adresse eller lokalenummer. Man kan med fordel 
downloade app’en ’AU Find’, der nemt hjælper med at finde lokalerne rundt 
omkring på campus.  

 
Økonomi 
Studiestartsugen officielle program er fra 08-16 hver dag og er gratis at deltage i. 
Yderligere program koster 100 kr. og dækker over aktiviteter efter kl. 16 samt 
lørdagsturen. Dette gælder ikke semesterstartsfesten; denne vil der være mere 
information om senere. Tilmelding sker via NemTilmeld senest søndag d. 21. 
august kl. 23:00 via følgende link:  
https://idehistorie2022.nemtilmeld.dk/1/ 
 
Mad og madpakker 
Der vil være morgenmad, frokost og aftensmad mandag. Tirsdag står vi for 
aftensmad, ellers medbringer man selv frokost. Onsdag står man selv for mad hele 
dagen. Torsdag medbringes selv frokost, og om aften vil der være mulighed for at 
tilkøbe sig aftensmad i forbindelse med semesterstartsfesten – mere information 
følger. Frokost medbringes selv frokost, men vi står for pizza kl. 16. 
Maden, vi serverer, vil være vegetarisk, med mulighed for vegansk. Hvis I har 
allergier eller andre særlige behov, kontakt da cheftutor Matias Grunnet (kontakt 
længere nede).  
 
At pakke rygsækken  
I programmet er der angivet yderst til højre, hvis man skal huske specifikke ting til 

https://idehistorie2022.nemtilmeld.dk/1/
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specifikke dage. Mandag foregår 100% udendørs, onsdag indendørs, og de 
resterende dage skifter lidt. Husk derfor tøj til begge dele. Tirsdag har vi IT-kursus, 
hvor I skal huske computer. Evalueringen fredag kan laves på telefon, hvis I gerne 
vil slippe for at have computer med. De resterende dage behøves blot åbne ører 
og godt humør   
 
Alkoholpolitik 
På idéhistorie følger vi selvfølgelig AU’s alkoholpolitik, og der vil derfor ikke være 
alkohol involveret i faglige arrangementer under det officielle program fra 
mandag-fredag før kl. 16. Efter kl. 16 vil der altid være minimum to tutorer, der ikke 
drikker alkohol. Vi har tilstræbt at skabe et program, hvor alle skal have det rart, og 
at arrangementerne skal være inkluderende for alle. Det er derfor (selvfølgeligt) 
ikke en forudsætning for at deltage i de sociale arrangementer, at man drikker 
alkohol – heller ikke efter kl. 16. 
Opstår der nogle problemer eller utrygheder, når en medstuderende fx har fået 
noget at drikke, kontakt da jeres tillidstutor, dvs. en af de to tutorer I spiste 
morgenmad sammen med mandag. Mere information følger under kontakt. 
 
Kontakt 
Man kan finde tutorerne og de andre nye studiekammerater på Facebookgruppen:  
https://www.facebook.com/groups/1043101303283195 
 
Her vil der løbende komme information angående ugen eller mulige ændringer. 
Hvis du ikke har Facebook, kontakt da cheftutor Matias Grunnet, som vil sikre sig, at 
du får den information, som du skal have tilsendt på andet vis. Du er også 
velkommen til at ringe eller skrive, hvis du har andre former for spørgsmål. 
Telefon: 60 45 94 71 
E-mail: matias.grunnet@gmail.com 
Facebook: Matias Grunnet 
 
Den første dag i morgenmadsgrupperne får hver gruppe en mandlig og kvindelig 
”tillids-tutor”, som vil være klar til at guide dig hjem, når du farer vild i byen, låne dig 
bøger eller lægge øre til, hvis du oplever noget ubehageligt. Derudover, står alle andre 
tutorer selvfølgelig også klar med åbne arme, store smil og bløde skuldre til at hjælpe, 
for idéhistorie er et lille studie, og der er ingen, der skal føle sig utilpas hverken under 
eller efter introugen. Vi glæder os til at møde jer! 
 
 

https://www.facebook.com/groups/1043101303283195
mailto:matias.grunnet@gmail.com
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Program for ugen 

*Aktiviteter markeret med rødt er obligatoriske  

*Officielt program mandag-fredag fra 8-16. Resten er frivilligt.  

Mandag d. 22/08/22 

Tid Aktivitet Sted Andet 
09:00 Morgenmad i 

morgenmadsgrupper 
Hos tutorer   Mere information 

følger på FB-gruppe 
og/el. telefon.   

11:00 Introduktion af tutorer Havreballe Skov 
bålplads, 
Marselisborg 

Udendørs resten af 
dagen: husk tøj hertil  

12:00 Velkomsttale v. 
Asbjørn 
Steglich-
Petersen og 
Louise Fabian  

 

Havreballe Skov 
bålplads, 
Marselisborg 

 

12:30 Frokost Havreballe Skov 
bålplads, 
Marselisborg 

Vi sørger for mad  

13:30 Udendørs lege  Havreballe Skov 
bålplads, 
Marselisborg 

 

16:00 Badetur (frivillig!) Tangkrogen  Husk badetøj + 
håndklæde  

17:00 Grill og hygge Havreballe Skov 
bålplads, 
Marselisborg 

Vi sørger for mad   

 
Tirsdag d. 23/08/22 
 
Tid Aktivitet Sted Andet 
10:00 IT-kursus  1441-010 Husk computer 

(Tilvalgsstuderende 
undtaget) 
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11:00 Præsentation af 
studievejleder 
Gertrud Hyltoft 
Thomsen + 
Pernille 
Hedegaard  
 

1441-010  

11:45 Introduktion af 
foreninger, 
herunder: 
idéhistorisk 
forening, 
Tingen, Panta 
Rei, 
idéhistorisk 
fodbold, Faglig 
Weekend mm. 

1441-010  

12:30 Frokost 1441-010 Medbring selv 
frokost  

13:00 Lege i 
uniparken  

  

15:00 ARTS Karriere 
 

1441-010  

17:30 Aftensmad I 
morgenmads-
grupper 

Efter oplægget kan 
man enten tage 
hjem til sig selv 
eller sine tutorer, 
hvis man fx har 
langt hjem   

20:00 Pubcrawl Aarhus by   
 
Onsdag d. 24/08/22 
 
Tid Aktivitet Sted Andet 
11:00 Rundvisning på 

uni 
Mødes ved 
rotunden i 
Nobel (foran 
kantinen)  

Foregår i 
morgenmadsgrupper  

12:30 Frokost  Medbring selv frokost  
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13:00 Mindeseminar 
for Hans-Jørgen 
Schanz 

1441 
(Auditorium 1) 

Varer fra 13:00-
18:00. Efter 16:00 er 
det frivilligt om man 
bliver.  
Hans-Jørgen Schanz 
har igennem årtier 
haft en altafgørende 
betydning for faget 
Idéhistorie. Han gik 
desværre bort den 
28. januar 2022, og 
vi holder derfor et 
mindeseminar for 
ham. Således vil der 
både være mulighed 
for at ære en 
legende på 
idéhistorie, samtidig 
med at introducere 
jer nye studerende til 
den tradition i nu 
bliver en del af 

19:00 Brætspilsaften Nobelparken Der vil være kaffe, te 
og kage  

 
Torsdag d. 25/08/22 
 
Tid Aktivitet Sted Andet 
10:0
0 

Oplæg og 
introduktion af FISK 
(Filosofisk og 
idéhistorisk 
studenterkollegium) 

1441-010  Tværfaglig 
studenteroplægs-
forening  

11:0
0 

Biblioteksorientering Nobelparken, 
1461-63 

Foregår i tre hold – 
inddeling følger 
(Tilvalgsstuderende 
undtaget) 
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12:3
0 

Frokost  Medbring selv 
frokost 

13:0
0 

Byvandring Starter i 
Nobelparken, 
herefter 
forskellige 
steder i Aarhus 
by 

Husk spadseresko 

18:3
0 

Semesterstartsfest Studenterhuset, 
caféen, Nordre 
Ringgade 3   

Information om 
tilmelding, 
herunder mad, 
følger  

 
Fredag d. 26/08/22 
 
Tid Aktivitet Sted Andet 
11:00 Paneldebat 

ved tutorer – 
hvordan er det 
at studere? 

Nobelparken, 
rotunden 

 

12:00 Frokost  Medbring selv  
12:30 Tour de 

chambre hos 
underviserne 

Nobelparken, 
bygninger 
1465 + 1467  

 

14:00 Lege 
med/mod 
filosofi i 
Uniparken 

Uniparken Vi deler 
fredagsbar 
med Filosofi, 
så her mødes 
vi, leger, og 
følges i bar!  

16:00 Fredagsbar Panta Rei, 
bygning 1465, 
5. sal  

Afdelingen står 
for pizza 

 
 
Lørdag d. 03/09/22  
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Tid Aktivitet Sted Andet 
10:00 Overraskelsestur  Hemmelig Mere 

information 
følger - save 
the date - det 
bliver kanon 
sjovt!  

 
 
 
 

Om at læse idéhistorie  
Livet på idéhistorie er spændende og udfordrende. Her har du ikke forelæsninger 
fra 8-17 hver dag, men faget er et særligt læsetungt studie. Der er forelæsninger og 
holdundervisning, men meget af tiden går med at forberede, møder med sin 
studiegruppe, foredragsarrangementer og andre faglige relevante begivenheder, 
som universitet er ramme for. Derfor er idéhistorie et fuldtidsstudie svarende til 37-
40 timer om ugen, selvom du ikke nødvendigvis har undervisning hver dag. I løbet 
af din studietid, bliver du derfor god til at strukturere din tid. 
 
Læsemængde  
På idéhistorie skal du forvente at læse meget. Til hver undervisningsgang vil der 
være litteratur at læse, ofte på engelsk. Man vil ganske givet til tider opleve et 
læsepres, hvor det er svært at nå det hele, og at ens medstuderende taler om en 
masse tekster og tænkere, som man ikke kender. Fortvivl ikke. En del af det, man 
lærer her på idéhistorie, er at kunne læse meget, men det tager tid. Både at læse 
den mængde og den sværhedsgrad, som vores tekster har. Det er ok, at det er 
svært, og at det til tider virker som for meget. Tal med dine medstuderende og 
undervisere om det. Husk at ingen har læst alt, og at alle har deres små områder af 
ting, som man har læst og store områder som man ikke har. 
 
Når det er sagt, så er det vigtigt at læse bredt og kontekstuelt. Idéhistorie handler 
meget om at lære at kunne se forbindelser mellem forskellige idékomplekser og 
forskellige genrer. De sammenhænge begynder man at kunne se ved at læse 
bredt og være interesseret. Vigtigst er det, at man finder ens egne interesser 
løbende og læser efter dem – samtidig med at man husker, at forudsætningen for 
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at blive en god idéhistoriker er at læse tekster, tænkere (og følge undervisning), 
som man umiddelbart ikke finder mest interessant. Du vil altså blive givet et par nye 
briller, som forhåbentligt vil skabe nye spørgsmål og perspektiver. 
 
Fag på 1. semester 
På første semester skal du have ”Antikkens og middelalderens tænkning” v. Peter 
Aaboe, ”Studium generale” v. Mikkel Thorup samt ”Individ og samfund” v. Morten 
Haugaard. Du kan læse mere om det faglige ved at klikke ind på de respektive 
studieordninger, som findes her:  
https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGod
kendtOrdning&dokOrdningId=13590&sprog=da  
Og hvis du ikke bliver fanget af det faglige endnu, så frygt ej! Vent til du hører 
undervisererne gå i gang. På idéhistorie findes nemlig en særlig stab af de mest 
engagerede og inspirerende underviserer, der findes, som ikke kan undgå at smitte 
af.  
 
Pensum og bogindkøb 

Man vil i løbet af ugen eller ved den påbegyndte undervisning få information om, hvilke 
bøger man skal købe og det pågældende pensum. Til tider vil nogen af underviserne 
have specielle tilbud, som fx til ”Antikkens og middelalderens tænkning”, men i andre 
tilfælde skal man selv tilegne sig bøgerne på anden vis. I løbet af studiestartsugen vil 
man blive introduceret til de forskellige muligheder og steder, som vi kan anbefale at 
låne og købe på div. biblioteker, butikker, grupper og hjemmesider. Til at starte med 
findes ”Idéhistorie”, ”Brugte Bøger (AU) Arts” samt ”Filosofi – brugte bøger”, som er 
grupper, der alle kan findes på Facebook. Ofte vil ældre studerende, som jeres tutorer, 
gerne sælge deres bøger videre, og det resterende kan (næsten) altid findes i 
Stakbogladen, som vi kommer forbi på rundvisningen i løbet af ugen.  
 
 

Biblioteket 
Nobelparkens bibliotek er vores nærliggende bibliotek. Det ligger i bygning 1461-1463, 
og der vil torsdag være en introduktion hertil. Her findes der foruden et væld af bøger, 
studiepladser til både grupper samt læsesale, hvor du kan studere alene i fred og ro.  

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

https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=13590&sprog=da
https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=13590&sprog=da
https://library.au.dk/biblioteker/nobelparken/
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Derudover er der flere på idéhistorie, der er glade for at bruge Det Kongelige Bibliotek, 
hvor der findes alt det samme som i Nobel – bare større. Derudover har de en særdeles 
anbefalelsesværdig kantine. Her vil vi også komme forbi på rundturen onsdag.  

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

Studiegrupper 

Jeres studiegruppe vil være den gruppe, I spiser morgenmad med den første dag i 
introugen samt mødes med igen og igen. Hvis I senere finder ud af, at samarbejdet ikke 
går, vil der naturligvis være mulighed for at ændre i dem. Studievejleder Pernille vil 
komme og fortælle om arbejdet i og med studiegrupper, hvor ældre studerende også 
vil fortælle om deres erfaringer, og hvordan vi bruger dem forskelligt.  

 

Opgaveskrivning og vejledning  

På idéhistorie vægtes den frie opgaveskrivning højt. Når opgaveskrivning fylder så 
meget på studiet, så skyldes det, at vi ønsker at fremme og give plads til selvstændig 
udfoldelse af den idéhistoriske faglighed, som du som studerende tilegner dig i løbet af 
studiet. Erfaringsmæssigt ved vi desuden, at der er et stort læringsudbytte af arbejdet 
med fri opgaver, der udstyrer en med stærke studie- og karrieremæssige kompetencer. 
Frie opgaver betyder ikke, at du er fuldstændigt overladt til dig selv, da 
opgavevejledning selvfølgelig er en stor del af processen. Et af de steder, hvor du altid 
kan finde hjælp og inspiration er:  

• 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. 

 

Tiden som studerende er unik. Brug den i fællesskab med dine medstuderende. Du 
kommer ikke til at stå alene på idéhistorie, og vi tager det alvorligt, at flere mennesker 
tænker bedre end ét. Du vil som nævnt blive indplaceret i en studiegruppe i starten af 
studiet, og så er det et gruppeansvar at tilrettelægge og afvikle samarbejdet i den grad, 
som I ønsker. Når det så er sagt, er det selvfølgeligt også muligt at arbejde alene, hvis 

https://library.au.dk/biblioteker/detkglbibliotek/
https://studypedia.au.dk/
https://studypedia.au.dk/ny-studerende/
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det er det, der fungerer bedst for dig. Både studievejleder og cheftutor står dog til 
rådighed hvis der opstår spidsfindigheder i studiegruppen, dette kunne fx være: at man 
ønsker at skifte studiegruppe, at man ikke arbejder/fungerer godt sammen med et 
andet medlem af studiegruppen osv. 

 

Studiemiljø 
Studielivet på idéhistorie er kendt for at være engageret og energisk. Som studerende 
har du mulighed for at deltage i og organisere både faglige og sociale arrangementer. 
Studiet er kendt som et af de mest studenteraktive på Arts til trods for dets størrelse. Du 
kan læse om flere af dem her i pjecen, men der vil også komme et oplæg fra flere af 
dem i studiestartsugen. Der er masser af mulighed for at involvere sig i disse allerede 
som studerende på 1 semester. 

Idéhistorisk fagudvalg: her kan du involvere dig i studiets faglige udformninger og få 
direkte indflydelse på dit eget studiemiljø. Fagudvalget varetager nemlig de 
studerendes interesser på studiet. Her har du også mulighed for at få værdifuldt politisk 
og organisatorisk erfaring. 

Panta Rei: fredagsbaren for Filosofi og Idéhistorie. Det er oldgræsk for ”alt flyder”. Den 
finder sted kl. 16 de fleste fredage og er et afslappet og rart sted at mødes i godt 
selskab med hygge og brætspil. Som regel har man også mulighed for at møde nogle 
af sine undervisere i uformelle rammer til en snak om stort og småt. 

Idéhistorisk forening: er vores studenterdrevne foredragsforening. Gå med i det og vær 
med til at booke spændende foredragsholdere! Eller nyd blot godt af deres gode 
arbejde og kom og lyt. Som en relativt ny ting står idéhistorisk forening også for at 
arrangere forskellige mindre sociale og faglige begivenheder, herunder; udflugt til 
studierelevante begivenheder, workshop for skrivning, samt meget mere.  

Tingen: er de studerende på idéhistories studenterblad. Som medlem af redaktionen har 
man mulighed for at udgive sine egne artikler om stort og småt samt blive inspireret af 
de medstuderendes interesser. Tingen er 100 % studenterdrevet, hvilket betyder, at man 
har alle muligheder for at præge det præcis, som man vil.  

Slagmark: det store tidsskrift for idéhistorie, hvor man kan finde en masse idéhistoriske 
artikler om alt mellem himmel og jord såvel som om himlen og jorden. Også et godt 
sted at søge inspiration til eksamen blandt de gamle numre. De foreligger alle gratis 
digitalt.  
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www.baggrund.com: en webside startet af idéhistorie-studerende med korte og skarpe 
artikler, som man kan dykke ned i. 

Derudover er også fodboldforening og faglig weekend. Disse vil der være en 
introduktion af i studiestartsugen. 

Selvom store dele af studentermiljøet allerede eksisterer, har du som studerende selv 
mulighed for at organisere de ting, som du mener, at studiet mangler. Dit studie er det, 
du gør det til, og på Idéhistorie kan du gøre det til rigtig meget.  

http://www.baggrund.com/
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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. Tirsdag i 
velkomstugen holder vi en IT-introduktion for jer. Nedenfor har vi lavet et hurtigt overblik 
over de vigtigste systemer, som tutor Katrine vil uddybe til selve kurset.  

• 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 

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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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://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. 
 

• 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.  
 

• AU Elitesport 
hjælper dig, der dyrker elitesport, mens du studerer. 
 

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

 

 
 

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