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Velkommen til Lingvistik 
 

Stort tillykke med optagelsen på bacheloren i lingvistik på Aarhus Universitet.  

I denne pjece kan du finde informationer om næsten alt i forbindelse med din studiestart. 

Du kan blandt andet finde praktiske informationer, et program for ugen og noget om det at 

læse lingvistik. Har du alligevel spørgsmål efter at have læst pjecen, er du hjerteligt 

velkommen til at kontakte os via kontaktoplysningerne længere nede. 

Vi, tutorene, har strikket et program sammen, som skaber det bedst mulige sammenhold 

mellem jer nye studerende og giver jer alle den bedste start på et nyt kapitel i jeres liv. Som 

det fremgår af programmet længere nede, starter jeres introuge mandag d. 22. august i små 

morgenmadsgrupper, og resten af ugen vil være fyldt med både faglige og sociale 

aktiviteter. 

Som udgangspunkt er det gratis at deltage i introugen, da det er en officiel del af 

studiestarten, men da der er planlagt aktiviteter om aftenen, og altså udenfor det officielle 

program (kl. 9-16), bedes du tilmelde dig introugen senest mandag d. 8. august. Efter 

tilmelding vil du modtage en kvitteringsmail og yderligere info om studiestarten. Du kan 

læse mere om tilmelding i afsnittet "Godt at vide". Desuden afholder vi en hyttetur, som 

kommer at ligge i weekend d. 30/9-2/10, som for alvor kan få rystet jer sammen, og du 

opfordres da til at spare ca. 500 kr. sammen, men mere om det til den tid. 

Du opfordres til at melde dig ind i Facebook-gruppen "Lingvistik BA AU 2022". Som 

udgangspunkt deles al vigtig information udenom Facebook, men det er et godt værktøj til 

hurtige beskeder, og efterfølgende vil I også kunne bruge gruppen til diverse spørgsmål, I 

skulle have lyst til at stille, og arrangementer, I skulle have lyst til at holde, i løbet af jeres 

studietid.  
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Som det fremgår af programmet, er der nok at se til i introugen, så vi anbefaler at rydde 

kalenderen, men det skal samtidig også slås fast, at det ikke forventes, at alle deltager i alt. I 

skal nok få rig mulighed for at lære hinanden og studiet godt at kende. 

Så mangler vi vist kun at ønske jer en god sommer og at sige, at vi glæder os meget til at 

møde jer alle og lære jer at kende. 

På vegne at tutorholdet 2022, Charlotte Bilde og Nina Vad Thomsen, cheftutorene. 
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Kontaktoplysninger 
 
Her finder I kontaktoplysninger på tutorerne samt information om, hvilke tutorer der har 

ansvaret for de forskellige dage:  

 

Charlotte 53554544  Nina  21344576   

(cheftutor)    (cheftutor) 

Cecilie  50354471  Joachim 21961577 

(mandag)    (mandag) 

 

Albert  21718656  Nanna  42328860 

(tirsdag)    (tirsdag) 

Jeanne  21865066  Signe  21861201 

(onsdag)    (onsdag) 

 

Emma  60960196  Kasper  20244688 

(fredag)    (fredag) 

Móeiður  29928099  Simone 26136049 

(pubcrawl + torsdag)   (pubcrawl + torsdag)    

Opstår der i løbet af sommeren spørgsmål vedrørende introugen eller studiestart, bedes 

disse rettet til Charlotte eller Nina per telefon eller på Facebook. 
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Godt at vide 
 

Tilmelding: For at få et overblik over, hvem vi møder i introugen, bedes I tilmelde jer 

denne. Det foregår ved at sende en mail til lingvistik.tilmeld@gmail.com, som indeholder 

navn og adresse; eventuelle hensyn, der skal tages i forbindelse med den mad, vi står for; 

og om I ønsker at deltage i aftenaktiviteter eller ej. Ønsker du det, skal du betale 200 kr. via 

NemTilmeld på følgende link (https://introuge22lingvistik.nemtilmeld.dk/1/). Disse penge 

går blandt andet til mad og til festen fredag. Opstår der problemer, så tøv ikke med at 

fortælle os det. Husk tilmeldingsfristen mandag d. 19. august kl. 12:00.   

   

Find vej: Det meste af jeres studie vil foregå i Nobelparken, de store røde bygninger, som 

ligger på Jens Chr. Skous Vej i krydset ved Randersvej og Nordre Ringgade. Vi har et 

primært lokale i introugen, 1483-220, og på kortet kan I nogenlunde se, hvor de ligger. Vi 

henviser desuden til appen "AU Find", som forhåbentlig kan hjælpe dig med at finde vej. 

Hvis der opstår tvivl, så tøv ikke med at kontakte en af tutorerne.  

Pak tasken: Der er som sådan ikke noget, I skal have med nogen dage, men til IT-introen 

om onsdagen vil det være en stor fordel for jer selv at have jeres computer med. I løbet af 

en dag kan det også være fordelagtigt at spise, så ønsker man ikke at købe mad i 

Nobelparkens kantine, anbefales det, at man tager en madpakke med.    

Alkoholpolitik: Vi følger universitetets alkoholpolitik, og under faglige arrangementer og 

før kl. 16 er alkohol et no-go. Vi vægter højt, at hele programmet er for alle, så under ingen 

omstændigheder bør I føle jer nødsaget til noget, I ikke har lyst til. 

Studiekort: Når I har fået jeres studienummer, har I mulighed for at bestille studiekort her. 

 
 

https://introuge22lingvistik.nemtilmeld.dk/1/
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Program for ugen 
 
MANDAG (Blå mandag) 

Dresscode: Blå jeans og hvid T-shirt 

08:30 Morgenmad hos tutorerne 

 

Lokale: 1483-220 

10:15 Velkommen 

10:30 Velkomst ved Jakob Steensig 

10:50 Mød din afdelingsleder: Joshua Skewes 

11:10 Leg 

11.50 Mød din underviser: Bill McGregor 

12:05 Frokost på taget (hvis vejret er til det) 

 

12:45 Mød din underviser: Alexandra Kratschmer  

13:00 Leg 

15:00 Rundvisning i grupper  

16:00 Afslutning 

16:15 Hygge i Uniparken 

 

TIRSDAG (Turist-tirsdag) 

Dresscode: Turist 

Lokale: 1483-220 

09:00 Velkommen 

09:15 DanTIN workshop 

10:20 Pause 

10:35 Besøg af Studievejleder 
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11:00 Besøg af Studenterpræsten 

11:20 Besøg af Studenterrådet 

11:40 Frokostpause 

 

12:00 SOLIA workshop 

13:00 Vi bevæger os mod Studenternes Hus 

13:20 Stakbogladen - mulighed for bogkøb 

14:00 Oplæg ved Studenternes Hus 

14:30 Fotosafari / sightseeing 

15:45 Mødes i Mølleparken 

16:00 Afslutning 

18:00 Havehygge 

 

ONSDAG (ONDsdag) 

Dresscode: “On Wednesdays, we wear pink!” (Mean Girls, 2004) 

 

Lokale: 1483-220 

9:00 Velkommen og præsentation af dagsprogram 

9:15 IT-introduktion  

11.45 Frokost på taget 

12.45 Rundvisning på Nobelbiblioteket 

13.30 Rundvisning på Det Kongelige Bibliotek 

14:30 Fælles afslutning på taget + inddeling i makrelgrupper 

18:00 Spisning i makrelgrupper på Aarhus Street Food 

20:00 PUBCRAWL 

 

TORSDAG (Tømmermændstorsdag) 

Dresscode: Blæst 
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10:30 Vi mødes foran Øst for Paradis, morgenmad 

11:00 Film i Øst for Paradis (film følger) 

12:30 Planlægning af fest 

13:00 Program slut, frivillig hygge på Aarhus Brætspilscafé (Vestergade 58A) og/eller 

badning 

 

FREDAG (Regnebuefredag) 

Dresscode: Intet sort på! 

 

Lokale 1483-220 

09:00 Velkommen 

9:15 Besøg af ViGør 

9:35 Besøg af KOMMAbar 

10:00 Besøg af Arts Karriere 

10:45 Besøg af Studenterlinjen 

 

11:00 Kahoot om ugens gang 

11:30 Evaluering 

11:45 Afslutning  

13:00 Frokost med din Mentorgruppe 

14:00 Forberedelse af fest i grupper 

18:00 Fest i Fred (1484-134) 
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Om at læse Lingvistik 
 

Her kan I læse lidt om den faglige start på lingvistik, og meget af det vil I høre mere om i 

introugen. 

Fag på 1. semester: På jeres første semester skal I have tre kurser: At forstå lingvistik (UL) 

med Bill McGregor, Anvendt lingvistik (AL) med Peter Bakker og Dansk grammatik og 

sproglig diversitet (DG) med Alexandra Kratschmer. UL fungerer som en introduktion til 

forskellige emner inden for lingvistikken, mens AL introducerer, hvordan man kan gøre 

brug af lingvistikken. Indholdet af DG ligger i navnet. I kan læse mere om kurserne og 

resten af uddannelsen her. På første semester ligger også en studiestartsprøve, som I ikke 

skal være nervøse for, da man bare skal møde op til første undervisningsgang. Den er blot 

en formalitet, der sikrer, at I faktisk er startet på studiet. 

Pensum og bogindkøb: I løbet af sommeren burde I få adgang til Brightspace, og 

herigennem vil jeres undervisere give jer adgang til semesterplaner, hvor I kan se, hvad I 

bør læse til hvornår. I mange kurser følges en eller flere bøger ret tæt, og det kan derfor 

være en god idé at anskaffe sig disse. I introugen vil I se Stakbogladen, som er vores 

boghandel, igennem hvilken I gerne skulle kunne finde alle studiebøger, I kunne ønske jer. 

Ønsker man at købe første semesters bøger nye, skal man nok forvente at komme af med 

500-1.000 kr. Er man til brugte bøger, vil vi henvise til Facebook-gruppen "Lingvistisk 

forum", som folk ved semesterstart blandt andet bruger til at anskaffe sig og komme af med 

bøger.     

Biblioteket og læsepladser: I Nobelparkens bibliotek kan I finde alskens fysiske 

materialer, og på AU Library (library.au.dk) kan I finde alskens onlinematerialer samt 

bestille ting hjem. På biblioteket finder I også printere, en scanner, søde medarbejdere, der 

står klar til at hjælpe, og læsepladser. Læsepladser findes også andre steder på campus, og 
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særligt relevant for lingvister er KOMMAbar og Lingoland. Disse vil I også få at se i 

introugen.     

Studiegrupper: På lingvistik lægges der meget vægt på studiegruppearbejdet. I flere kurser 

vil der være obligatoriske opgaver, der skal laves i studiegruppen, og nogen nyder godt af at 

bruge studiegruppen til at lave øvelser og/eller som læsegruppe. Til første semester inddeles 

I i tilfældige studiegrupper, og til andet semester har I mulighed for at ønske en anden. 

Derefter står I selv for at danne jeres studiegruppe. På første semester vil studievejlederen 

holde en workshop, som introducerer jer til, hvordan man arbejder i en studiegruppe. 

    

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 m.m. AU 

Studypedia har et helt afsnit målrettet nye studerende, hvor der er øvelser og gode råd til at 

komme godt i gang som universitetsstuderende. 

 

Studiemiljø 
Lingvistik har en stor tradition for at holde arrangementer, der samler de studerende på 

tværs af årgange og skaber et stort fællesskab. Her kan I læse om nogle af de 

organisationer, der findes på lingvistik samt finde anden praktisk information. Desuden er 

lingvistik et studie, som søges af mange forskellige årsager, og derfor er det også et sted, 

hvor mange forskellige mennesker mødes. Studiemiljøerne kan hjælpe med at samle folk på 

tværs af personligheder og interesser.  

Lingoland er et studenterrum for lingvisterne i 1485-515. Der er fri adgang for alle 

studerende til dette rum. Rummet bliver til daglig brugt til gruppearbejde, workshops, 

møder og kagespisning. Som lingvistikstuderende kommer I til at bruge masser af tid i 

Lingoland.     
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ViGør er lingvistiks aktivitetsudvalg, og de arrangerer hver fredag eftermiddag en 

lingvistisk aktivitet med kaffe og kage. Der bliver blandt andet afholdt student stories, hvor 

studerende fortæller om deres opgaver og projekter eller kandidatstuderende om deres 

speciale, samt fredagsforelæsninger, hvor undervisere, forskere udefra og ph.d.-studerende 

fortæller om deres arbejde. Nogle gange ser vi også en film, der har lingvistisk relevans, 

spiller spil eller andet sjovt. 

SOLIA: Organisationen, SOLIA, arbejder sammen med studerende og undervisere om at 

skabe sine egne sprog. Har man et projekt, der mangler et konstrueret sprog, eller synes 

man, at man vil fordybe sig yderligere i sin lingvistiske viden, så kan man få lidt af det hele 

hos SOLIA – Student Organization of Language Invention Aarhus. 

DanTIN: Forskergruppen, DanTIN, består af både medarbejdere og studerende fra 

Lingvistik, som sammen arbejder på at bygge en komplet grammatik over det danske 

samtalesprog.  

KOMMAbar er en fælles fredagsbar for Lingvistik og Nordisk Sprog og Litteratur placeret 

i 1485-137. KOMMAbar er for dig, der vil bidrage til at opretholde en god stemning på 

lingvistik og et hyggeligt kendskab til vores kammerater på andre studier. Der er som 

udgangspunkt åbent som bar hver fredag, men hvornår og hvor lang tid afhænger lidt af det 

pågældende arrangement. Oftest foregår den almindelige fredagsbar 16-22, og nogle gange 

holdes der større fester om aftenen i stedet. 

Lingoblog: Lingvistik på Aarhus Universitet har søsat en blog, hvor der regelmæssigt 

blogges om sproget. Blogindlæggene er skrevet af både undervisere og studerende. 

     

Uddannelsesnævnet (UN) er sammen med Studienævnet (SN) de studerendes stemme på 

instituttet og fakultetet. Her sidder studenterrepræsentanter for alle uddannelser, 

undervisere, afdelingsledere, studievejledere og studieadministrationen. Lingvistik er i 

uddannelsesnævn sammen med Cognitive Semiotics, Cognitive Science og Lektiologi 
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under navnet LICS. Ovenover dette er LICS repræsenteret i studienævnet IKK ved en 

studenterrepræsentant og en underviser. LICS og IKK’s primære opgave er at sikre 

kvaliteten af vores uddannelser. Det er altså her vi kigger på evalueringer, bestemmer, 

hvilke kurser der skal udbydes, ændrer eksamensformer og en masse andet.   

   

Nyhedsbrevet (NHB) udkommer ugentligt og er stedet, hvor I kan holde jer opdateret om 

alt, hvad der sker af faglige og sociale aktiviteter. Nyhedsbrevet indeholder blandt andet 

vigtige informationer om eksamen, årgangsmøder, gæsteforelæsninger, jobopslag, 

konferencer, quiz med præmier og meget, meget mere.      

Studievejlederen på lingvistik kan hjælpe jer med mange af de spørgsmål, I måtte have om 

studielivet. Én gang per semester holder studievejlederen et årgangsmøde, hvor I bliver 

vejledt i, hvordan I skal forholde jer til jeres nuværende og kommende semester. 

Studievejlederen kan kontaktes på mail: studievejleder.norlics@au.dk.  
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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   

 

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. 
 

https://studerende.au.dk/it-support/
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/
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• Arts Karriere 
 er dit karrierecenter som studerende på Arts. Her kan du få individuel vejledning og 
deltage i en masse forskellige arrangementer året rundt.  
 

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

• AU Iværksætter  
hjælper dig, der har iværksætterdrømme og gerne vil udvikle egen virksomhed 
sideløbende med dit studium. 

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