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Kære nye studerende på Klassiske Studier! 
Stort tillykke med optagelsen på studiet, hvad enten det er Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi 

eller tilvalg i græsk, latin eller oldtidskundskab! Vi, jeres tutorer, glæder os helt enormt meget til at 

tage imod jer i introugen, lære jer meget bedre at kende og ryste jer godt sammen fagligt og socialt, 

så I er godt klædt på til, hvad hverdagen som studerende på Klassiske Studier byder på.  

    Vi tutorer kommer til at introducere jer til universitetslivet, studiets sociale tilbud, jeres undervi-

sere, Aarhus som studieby og meget andet. Tutorerne er jeres guides og kontaktpersoner i den første 

tid på AU, så det er både os, der er til stede i introugen og afvikler hytteturen i oktober med jer. Det 

er dermed også os I kan gå til, hvis I har bare det mindste spørgsmål; tøv endelig ikke! Vi vil enormt 

gerne hjælpe jer med, hvad I end måtte have af tvivl og undring. Derudover er vi selvfølgelig også 

jeres studiekammerater, som I forhåbentligt kommer til at have det rigtigt sjovt sammen med gen-

nem hele jeres uddannelse! 

    Er introugen obligatorisk, spørger du måske? Nej, det er den ikke på nogen måde; det er fuld-

stændigt frivilligt at deltage, og man må også gerne vælge nogle elementer fra og andre til, hvis 

man vil. Vi vil dog opfordre jer alle sammen kraftigt til at deltage i så meget som muligt, da ugen 

indeholder en hel masse praktisk information, f.eks. IT-kursus, rundvisning på campus, introduk-

tion af undervisere og hvad I kan forvente af jeres første semester (f.eks. vdr. bogindkøb og evt. 

merit). Derudover er introugen en unik mulighed for at skabe et netværk blandt dine medstuderende, 

så du ikke føler dig helt alene, når undervisningen begynder 29. august.  

    I denne pjece finder du programmet for introugen, kort over Nobelparken, generel information 

om Klassiske Studier samt diverse praktisk info om både introugen og AU generelt. Læs gerne det 

hele igennem.  

    Vi glæder os rigtigt meget til at se jer den 22. august kl 9! 

 

De bedste hilsener fra jeres tutorer:  

    Helena, Amanda, Janus og Lukas (Klassisk Arkæologi) 

    Julie A, Lisa, Line, Johanne, Julie R, Sofie, Bálint, Mathilde og Arent (Klassisk Filologi) 
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Praktisk information 

Hvor skal vi være? 

Introugen løber fra mandag 22. august til fredag 26. august 2022. Vi har base i Nobelparken hele 

ugen. Mandag morgen kl. 9 mødes vi alle i bygning 1451, lokale 219. Adressen er Jens. Chr. Skous 

Vej 4, 8000 Aarhus C.  

• AU har udviklet appen AU FIND, der kan hjælpe jer med at finde de forskellige bygninger 

på universitetet. Den er meget praktisk og kan også anbefales til fremtidig brug.  

• Både letbanen og mange buslinjer stopper ved universitetet. Kommer man fra Aarhus H, 

skal man tage letbanens L2 mod enten AUH, Lystrup eller Lisbjergskolen. Stoppet hedder 

”Aarhus Universitet, Ringgaden”.  

• Kommer man med bus, hedder stoppet ”Aarhus Universitet/Nordre Ringgade”. Brug evt. 

Rejseplanen til at holde øje med ændringer og afgange.  

Første dag (mandag) 

vil vi stå klar med 

skilte foran Nobelpar-

ken for at guide jer i 

den rigtige retning. 

Her er et kort over 

Nobelparken, hvor du 

kan se, hvor vi kom-

mer til at stå den før-

ste dag.  

 

  

Her står vi! 

Vores lokale 
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Økonomi 

Introugen er gratis for alle studerende mellem 8 og 16. Efter kl. 16 vil der dog forekomme egenbe-

taling af aftensmad og drikkevarer de aftener, hvor der bliver arrangeret fællesspisning, ligesom 

pubcrawl onsdag aften og Symposion om fredagen er for egen regning.  

Forplejning 

Som udgangspunkt skal man selv sørge for forplejning i introugen. Undtagelserne er mandag mor-

gen, hvor universitetet byder på kaffe og kage, og onsdag, hvor universitetet giver frokost, når vi 

skal være på Antikmuseet. Men derudover er det jeres eget ansvar at medbringe eller købe mad i 

løbet af ugen. Både Nobelparken og Det Kongelige Bibliotek har udmærkede kantiner, og derud-

over befinder både Løvbjerg og Storcenter Nord sig i gåafstand fra Nobelparken. Vi tutorer vil 

hellere end gerne gå med jer og vise, hvor de forskellige muligheder ligger. Derudover skal man 

selv sørge for at købe ind til grillaften om tirsdagen, men vi regner med at gå sammen i et super-

marked på dagen.  

Hvad skal I medbringe? 

Mandag og fredag vil det være en fordel at medbringe en computer, da mandag byder på IT-oplæg 

og fredag på elektronisk evaluering (evaluering kan også laves på mobilen). Derudover vil vi op-

fordre jer til at tjekke vejrudsigten og medbringe tøj efter vejret, da vi kommer til at være udenfor 

indimellem i løbet af ugen. Se desuden ovenstående vedr. forplejning og økonomi.  

Alkoholpolitik 

Under introugen følger vi universitetets alkoholpolitik, hvilket betyder, at der ingen alkohol er in-

volveret under faglige arrangementer eller før kl. 16. Vi har tilstræbt at skabe et program, hvor alle 

skal have det rart, og som skal være inkluderende for alle. At drikke alkohol er derfor ikke en for-

udsætning for at deltage i de sociale arrangementer, selvom det selvfølgelig er fuldt ud tilladt efter 

kl. 16. Vi vil rigtig gerne have, at I alle får en god start på livet som studerende, uanset om man 

drikker alkohol eller ej!  

Kontakt tutorerne 

Vi har oprettet en facebookgruppe til jeres årgang, som vi kommer til at bruge til at sende jer diverse 

informationer op til og i løbet af introugen, ligesom I også her kan stille os tutorer alle de spørgsmål, 
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I har lyst til. Gruppen hedder Klassiske Studier 2022 og kan tilgås via dette link: https://www.face-

book.com/groups/1406966073051051. De af jer, der ikke har Facebook, kan sende os en mail (se 

oplysninger længere nede), så vi kan tilføje jer til gruppen vha. jeres mailadresse. Gruppen er lige-

ledes tænkt som et redskab til jer som årgang, så I kan komme i kontakt med hinanden også efter 

introugen.  

Hvis du derudover har nogle spørgsmål, bekymringer eller noget, du gerne vil vende med en af os, 

kan cheftutorerne Arent, Sofie, Bálint og Mathilde kontaktes på nedenstående kanaler:  

• Arent Vihøj-Kvist 

Mobil: 60892505 

Mail: 202008163@post.au.dk 

• Sofie Marie Gjerluf Kristiansen 

Mobil: 23356038 

Mail: 202007702@post.au.dk  

• Bálint Márk Sosovicska 

Mobil: 27845133 

Mail: 202104417@post.au.dk  

• Mathilde Vadsager Andresen 

Mobil: 51622001 

Mail: 202007975@post.au.dk  
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Program for ugen 

Mandag 22. august 

• 09:00-10:00 Ankomst m. kaffe, te og kage 

• 9:30-10:00 Velkomst og præsentation af tutorer 

• 10:00-11:00 Navneleg mv.  

• 11:00-12:00 IT-oplæg // møde for tilvalgsstuderende 

• 12:15-12:45 Studenterstudievejleder 

• 12:45-14:00 Frokost 

• 13:00-14:00 Møde om merit for dem, der har haft græsk og latin A på gymnasiet 

• 13:00-13:30 Klassisk Arkæologi 

• 13:30-14:00 Klassisk Filologi 

• 14:00-16:00 Rundvisning på campus og studenteroplæg om uddannelserne  

• 14:00-15:00: Rundvisning for Klassisk Filologi / Oplæg for Klassisk Arkæologi 

• 15:00-16:00: Rundvisning for Klassisk Arkæologi / Oplæg for Klassisk Filologi 

• 16:00 Brætspil, hygge og aftensmad (vi forventer at være færdige ved 22-tiden) 

Tirsdag 23. august 

• 9:30-10:00 Ankomst, programpræsentation og holddannelse 

• 10:00-12:30 Oplæg 

• 10:00-10:15 Oplæg om AU – fagråd, UN, SUM etc. 

• 10:15-10:30 Oplæg Studenterrådet 

• 10:30-11:15 Oplæg om Klassiske Studier – studiehverdag 

• 11:15-11:30 Pause  

• 11:30-12:00 Oplæg Arts karriere 

• 12:00-12:15 Oplæg Studenterpræsten 

• 12:15-12:30 Oplæg Aarhus Universitetssport  

• 12:30-13:30 Frokost 

• 13:30-16:00 Orienteringsløb 
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• (Her er der mulighed for at tage hjem og slappe af i et par timer. Kommer man langvejs fra, kan 

man gå i studiets kaffestue, hvor der vil sidde tutorer) 

• 18:00 Grillaften/hygge/aftensmad (vi forventer at være færdige ved 22-tiden) 

Onsdag 24. august 

• 9:30-10:00 Ankomst og programpræsentation 

• 10:00-10:30 Velkomst ved studieleder 

• 10:30-10:45 Oplæg fra Vox Populi og Studiecaféen 

• 10:45-11:15 Sociale aktiviteter (Opdeling af arkæologer og filologer) 

• 11:15-11:45 Præsentation af undervisere + fælles afgang til Antikmuseet (Victor Albecks Vej 

3, 8000 Aarhus C) 

• 11:45-12:30 Frokost med undervisere på Antikmuseet 

• 12:30-13:30 Velkomst og rundvisning på Antikmuseet v. lektor Vinnie Nørskov 

• 13:30-15:00 Oplæg v. undervisere 

• 15:00-16:00 Paneldebat med undervisere og nuværende studerende  

• (Her er der mulighed for at tage hjem og slappe af i et par timer. Kommer man langvejs fra, kan 

man gå i kaffestuen i dette tidsrum, hvor der vil sidde tutorer. Afgang fra kaffestuen mod midt-

byen ca. 16.30) 

• 17:00 Fællesspisning og pubcrawl 

Torsdag 25. august 

• 12:00-13:00 Ankomst og fælles frokost (medbring selv) 

• 13:00-16:30 Spas og løjer ved tutorerne 

• 16:30-17:00 Afgang til spisested 

• 17:00 Fællesspisning og hygge (vi forventer at være færdig ved 22-tiden) 

Fredag 26. august 

• 10:00-10:15 Ankomst og programpræsentation 

• 10.15-11.00: Fælles leg + opdeling i hold til rundvisning 

• 11:00-14.15 Rundvisning i Aarhus 

• Find frokost på vejen 
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• 14:15-15:30 Lege og spil i Universitetsparken 

• 15:30-16:00 Afgang mod Nobelparken + evaluering 

• 16:00-24:00 Fredagsbar i Symposion sammen med de ældre studerende 

 

Om at læse på Klassiske Studier 

Fag på 1. semester (Klassisk Filologi) 

I, der ikke har haft græsk A og latin A på gymnasiet, skal have propædeutik (Græsk 1 og Latin 1 på 

1. semester samt Græsk 2 og Latin 2 på 2. semester). Her bliver I introduceret til sprogene græsk 

og latin, deres grammatik og fonologi samt oparbejder et basalt ordforråd. Man kommer igennem 

en masse text og progressionen er høj, så det bliver rigtigt spændende for jer alle!  Underviseren på 

både Latin 1 og Græsk 1 er Dorthe Møller Åbom.  

Fag på 1. semester (Klassisk Arkæologi) 

Ligesom filologerne skal I, der ikke har haft græsk A og latin A på gymnasiet, følge propædeutik 

på 1. og 2. semester, dog kun i Latin 1 og 2 (Græsk 1 og 2 ligger på 3. og 4. semester). Derudover 

skal I på 1. semester have Introduktion til Græsk Arkæologi, hvor der introduceres til den græske 

oldtid i et arkæologisk perspektiv. I lærer bl.a. at datere skulpturer, vaser, steler og meget mere og 

I føres ind i, hvad der kendetegner græsk kunst, kultur og arkitektur. Underviseren i Introduktion 

til Græsk Arkæologi er Helene Blinkenberg Hastrup, og underviseren på Latin 1 er Dorthe Møller 

Åbom.  

Til dig, der har haft græsk A og latin A på gymnasiet 

Hvis du har haft studieretningen Græsk A/Latin A, da du gik i gymnasiet, vil du have mulighed for 

at søge om merit for propædeutikken, som er den sproglige introduktion til græsk og latin.  

    Som arkæolog vil det betyde, at du da skal have Introduktion til Græsk Arkæologi og Kernefag i 

Græsk Arkæologi på 1. semester, hvoraf det første foregår sammen med den årgang, du startede 

med, og det andet vil være sammen med årgangen over dig (der startede i 2021).  
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    Som filolog vil det betyde, at du springer de to første semestre over og går direkte på 3. semester 

(sammen med årgang 2021), hvor du skal have Introducerende Filologi samt Introduktion til Græsk 

Arkæologi eller Introduktion til Italisk-Romersk Arkæologi, hvis du vælger latinspecialisering.  

    Uanset om du ønsker at søge merit eller ej, skal du ikke foretage dig noget, inden introugen 

starter; der vil være et møde om mandagen med underviserne og andre meritstuderende, hvor du vil 

blive informeret om merit og om hvordan man søger merit, så du bedre kan afgøre, hvorvidt det er 

det rigtige for dig. En eventuel ansøgning om merit behøver ikke at blive sendt afsted før introugens 

start. Hvis du dog allerede ved, du gerne vil søge merit, kan det være en fordel at overveje, om du 

vil studere begge sprog eller specialisere dig i græsk eller latin; det skal du nemlig oplyse sammen 

med din meritansøgning.  

Pensum og bogindkøb  

For både filologi og arkæologi gælder det, at jeres undervisere i løbet af de første par uger på studiet 

vil fortælle jer, hvilke bøger I skal bruge. Vi kan derfor ikke allerede nu fortælle jer, hvilke bøger I 

skal anskaffe jer, inden I starter, da der kan opstå ændringer. Dette har underviserne forståelse for, 

og det plejer derfor ikke at være noget problem overhovedet, at I først anskaffer jer det relevante 

materiale, når I er startet. Underviserne er generelt gode til både at indscanne materiale de første 

uger samt at være hurtigt ude med pensumlisterne. Venter man på at få en bog hjem, kan man med 

fordel forsøge sig med en tur på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside, hvor mange lærebøger fin-

des i elektronisk udgave. Hvad angår fysiske bøger, har AU sin helt egen boghandel, der hedder 

Stakbogladen, som kan skaffe de fleste bøger hjem - endda med studierabat!  

Arts 

Faculty of Arts er det fakultet, som alle AU’s humanistiske uddannelser – og dermed også Klassiske 

Studier – er en del af. Fakultetet omfatter også bl.a. Danmarks Pædagogiske Universitet. Arts holder 

primært til i Nobelparken (det gør Klassiske Studier f.eks.), men har også områder på Kasernen og 

på Katrinebjerg.  

Det Kongelige Bibliotek 

Det Kongelige Bibliotek på AU kaldes også AU Library. De holder til i og omkring det karakteri-

stiske bogtårn på Nordre Ringgade. Her finder du alverdens studiebøger, studiepladser, en mægtigt 
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lækker kantine og meget mere. Vi kommer forbi Det Kongelige Bibliotek om fredagen i introugen. 

Bibliotekets hjemmeside kan tilgås på www.kb.dk og Aarhus-afdelingen på www.library.au.dk.  

Nobelbiblioteket 

Nobelbiblioteket er Det Kongelige Biblioteks underafdeling i Nobelparken. Her finder du bøger 

relevante for de uddannelser, der holder til i Nobelparken, men også studiepladser, print- og kopi-

muligheder og mulighed for vejledning af de dygtige bibliotekarer. Vi kommer forbi Nobelbiblio-

teket på vores rundvisning i introugen. Nobelbibliotekets hjemmeside kan tilgås på www.lib-

rary.au.dk/biblioteker/nobelparken.  

Klassiske Studiers læsesal 

Vi har på Klassiske Studier også en læsesal, hvor man kan finde opslagsværker, originaltexter og 

anden faglitteratur til brug på stedet. Der er desuden studiepladser på læsesalen, som man frit kan 

benytte på alle tider af døgnet. Spisning og snak er ikke tilladt, så du er sikker på ikke at blive 

forstyrret.   

Kaffestuen 

Lokale 1451-116 er Klassiske Studiers stamlokale, som vi kalder Kaffestuen. Her er der borde og 

et par sofaer, så der er plads til, at man kan mødes med sin læsegruppe, spise sin frokost eller bare 

sidde og hygge med de andre studerende fra Klassiske Studier. Det er også her vores fredagsbar, 

Symposion, holder bar hver anden fredag. Vi kommer forbi Kaffestuen i løbet af rundvisningen på 

campus for at høre, hvad fredagsbaren er for en størrelse.  

Antikmuseet 

Antikmuseet er et museum, der ligger i toppen af Universitetsparken, og som huser en lang række 

afstøbninger af antikke statuer og andre genstande fra den græsk-romerske oldtid. Der foregår un-

dervisning i en række arkæologiske fag på museet, og det bruges generelt flittigt af studerende på 

studiet. Vi stifter bekendtskab med Antikmuseet onsdag i introugen, hvor vi tilbringer eftermidda-

gen der.  
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Studiegrupper 

På 1. semester vil i blive inddelt i studiegrupper, som man kan bruge til at læse op til undervisning, 

øve sammen til prøver eller bare til at hjælpe hinanden på vej i starten af ens studietid. Studievej-

ledningen tilbyder også en workshop for studiegrupper, hvor I kan få den bedst mulige start på jeres 

samarbejde. 

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. 

 

Studiemiljø 

KLS (Klassisk Seminar) 

KLS er vores fagseminar, som plejer at finde sted en gang i måneden. Her kommer der forskere og 

undervisere fra hele verden og holder spændende oplæg om de klassiske fag, og det plejer at være 

både hyggeligt og lærerigt. Det foregår på Antikmuseet og efterfølges ofte af fredagsbar hos Sym-

posion.  

Symposion 

Symposion er vores fredagsbar, som plejer at være åben hver anden fredag. Her har du mulighed 

for at komme og nyde en øl, drink eller sodavand sammen med dine medstuderende, og har man en 

bartender gemt i maven, er der også mulighed for at blive medlem af baren og være med til at åbne, 

lukke og lange øl over disken.   

Vox Populi 

Vox Populi er Klassiske Studiers fagblad. Her har man mulighed for at læse spændende artikler, og  

nyheder fra vores egne studerende, undervisere og forskere. Vi henvender os både til studerende på 

Klassiske Studier såvel som alle mulige andre, der måtte være optaget af den græsk-romerske antik. 
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Vox Populi videreformidler alt det fascinerende ved antikken, og vi håber, at du vil være med!  

Senatet (Fagrådet) 

Senatet er fagrådet på Klassiske Studier, hvor man har mulighed for at involvere sig i studiets andre 

aspekter. Her kan du komme og drøfte livet på studiet, arbejdsbyrden, en god eller dårlig eksamen, 

noget, som skal ændres, og generelt alt, der har med studiet at gøre. Vi lytter til alle og forsøger at 

gøre vores bedste som de klassiske studerendes talerør på AU. Senatet er din mulighed for at have 

indflydelse på dit studie, så kom og vær med!  

Studiecaféen 

Studiecaféen er et tilbud til dig, der gerne vil have mulighed for at arbejde og forberede dig i et fokuseret, 

men afslappet miljø. Her kan du komme og lave, hvad end du nu skal have fra hånden af studierelevante 

ting, og der er rig mulighed for at få faglig sparring fra andre studerende på studiet. Derudover byder 

Studiecaféen på gratis kaffe, te og kage, så det er en ren win-win-situation.  

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 

mitstudie.au.dk er den samlede indgang til undervisning, studieinformation og selvbetjeningssy-

stemer. 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 

Brightspace er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant 

information til din undervisning.  
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Studieselvbetjeningen (STADS) 

Studieselvbetjeningen (STADS) er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksa-

mensudskrifter, 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 

Studieportal Arts 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 

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 

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 J  

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.  
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Vejledning og rådgivning 
Som studerende på Aarhus Universitet er der en lang række af muligheder 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 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 vej-

ledning og deltage i en masse forskellige arrangementer året rundt.   

• AU Elitesport hjælper dig, der dyrker elitesport, mens du studerer. 
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• AU Iværksætter hjælper dig, der har iværksætterdrømme og gerne vil udvikle egen virk-

somhed sideløbende med dit studium. 
 


