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Velkommen!  
 
Vi glæder os til, at du kommer og bliver en del af 
vores dejlige studie! Her har du al den informa-
tion, du har brug for, før du starter. Inden under-
visningen begynder i uge 35, har vi planlagt fire 
introdage fra tirsdag den 23. august til og med 
fredag den 26. august. Her er vi 15 tutorer, der er 
nuværende musikvidenskabsstuderende, som vil 
tage godt imod dig og dine nye medstuderende. 
I løbet af dagene får du en god introduktion til 
uddannelsen gennem musik, hyggelige aktivite-
ter og dejlige mennesker. 
 

Program for ugen 
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Selve programmet 

Her kan du læse lidt mere om, hvad vi har planlagt af aktiviteter til dig. Generelt kan du 
forvente en tryg start med afslappede, stille og rolige, sjove og engagerende aktiviteter. 

__________________________________________________________ 
Tirsdag 
Tirsdag møder du ind til velkomst og musikalske nav-
nelege. Derefter skal du rundt på et Kaserneløb, hvor 
Kasernens lokaler og dine undervisere vil blive intro-
duceret. Her er der sjove opgaver, så du lærer dine 
nye medstuderende bedre at kende. Om eftermidda-
gen er der IT-workshop, hvor alt du har brug for at vide 
som studerende vil blive introduceret! Husk derfor 
computer den første dag. Derudover skal vi have den 
første korøver, da vi i løbet af introugen skal lære et 
kor-medley, som åbner Ruskilde Festivalen om tors-
dagen. Efterfølgende har vi en hyggelig aftencafé, 
hvor du kan købe en øl og slappe lidt af. Her sørger vi 
tutorer for noget lækkert mad, og der vil blandt andet 
være aktiviteter som folkedans, spikeball og speedtal-
king.  
 

__________________________________________________________ 
Onsdag 

Dagen starter med morgenmadshygge hos en tutor, hvor 
du kan se, hvordan en musikvidenskaber bor. Derefter skal 
vi lære Aarhus bedre at kende ved nogle poster, der præ-
senterer musik- og kulturlivet i Aarhus. Vi skal derfor gå 
rundt i byen, så husk praktisk tøj og gode sko! Vi afrunder 
fælles, hvor vi igen skal øve vores kor-medley og måske 
gentage folkedans-succesen fra dagen før. Derefter opfor-
drer vi jer til at tage hjem og slappe af, så I er klar til torsda-
gens festival. 
 
 

__________________________________________________________ 
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Torsdag 
Torsdag skal du ud at lære Aarhus Universitet bedre at 
kende, samtidigt med, at I i bandgrupper skal øve en 
sang, som I senere på dagen skal optræde med til fe-
stivalen. Tag derfor meget gerne instrumenter med 
torsdag, som ikke allerede er at finde på Kasernen. 
Om eftermiddagen åbner Ruskilde Festival 2022 ved 
jeres kor-medley. Alle andre musikvidenskabsstude-
rende bliver inviteret, og der er linet op med et spæn-
dende festivalprogram! Der vil blandt andet være lek-
tor-talks, Mads & Monopolet, havespil og fede koncer-
ter! Der vil også være madboder og bar til festivalen – 
og forhåbentlig godt vejr! 
 

__________________________________________________________ 
Fredag 

Her starter vi igen ud med morgenmad hos en tutor, men 
denne gang i jeres nye studiegrupper. Hele dagen er nem-
lig sat af til, at I gennem forskellige aktiviteter og konkurren-
cer skal lære jeres studiegruppe bedre at kende. Om efter-
middagen, efter en fælles samling, splitter vi op, og I skal 
nu hjem til én fra studiegruppen og lave aftensmad. Maden 
tager I med, når vi mødes samlet igen til fællesspisning og 
fest som afrunding på ugen. 
 

__________________________________________________________ 
Efter introdagene 
I ugen efter introugen holder vi evaluering, der vil være oplæg fra Arts Karriere, og der vil 
være en foreningspræsentation af de mange foreninger, der er en del af vores gode stu-
diemiljø på Musikvidenskab ved Kasernefestivalen fredag d. 30. september. Derudover 
planlægger vi bar-kravl rundt på barerne i Aarhus, og andre efterfølgende aktiviteter og 
fester for jer nye studerende. I kan også allerede nu sætte kryds i kalderen d. 14.-16. ok-
tober 2022, der er datoen for vores hyttetur! 
 
 

Hvem er vi? 
Du har allerede mødt et par af os, da du var til optagelsesprøve, og når du møder os den 
første dag, kan du kende os på de farverige kapper, som Musikvidenskabs tutorer bærer 
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i introdagene. Vi er der til at forberede og stå for aktiviteterne i introdagene, men derud-
over er det os, du altid kan henvende dig til med spørgsmål m.m. – også efter introdagene. 
Vi 15 tutorer kan ikke vente til at møde dig og de andre på din kommende årgang! 
 

 
Størstedelen af tutorholdet 2022          

Cheftutorerne 
Esben Høgh og Mia Marie Lyngsø er dine cheftutorer på Musikvidenskab i år. Hvis du har 
spørgsmål eller bestemte ønsker eller behov, som vi skal tage højde for – eller hvis vi på 
anden måde kan hjælpe dig op til introugen, så tøv ikke med at tage fat i os. Vi står til 
rådighed for alle slags spørgsmål! Det er også os, du skal give besked til, hvis du finder 
ud af, at der er dele af introugeprogrammet, hvor du ikke deltager. 
 
Mia Marie Lyngsø:    Esben Høgh Dahlgaard: 
Mail: 202009753@post.au.dk  Mail: 202005143@post.au.dk 

mailto:202009753@post.au.dk
mailto:202005143@post.au.dk
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Praktisk information 
Tirsdag den 23. august kl. 11:00 mødes vi på Lan-
gelandsgade 139, som er adressen for det uni-
versitetsområde, vi kalder Kasernen. Det er her, 
Musikvidenskab holder til. Når du kommer om 
morgenen, står vi i vores farverige tutorkapper og 
guider til de rigtige lokaler, så der ikke er noget 
at tage fejl af. 
 

Mad og drikke 

Vi sørger altid for, at både vegetarer og veganere bliver mætte til fællesspisning, men 
hvis vi skal tage højde for en særlig allergi eller lignende, så giv besked til Esben. Vi står 
for morgenmad onsdag, torsdag og fredag, samt aftensmad tirsdag og torsdag, mens I i 
studiegrupperne sørger for at lave aftensmad til sammenskudsgildet fredag aften. I skal 
selv sørge for frokost eller madpakker alle dage fra tirsdag til fredag. Det vil højest sand-
synligt også være muligt at købe frokost i en nærliggende kantine eller butik, hvis det er 
nødvendigt. Der vil være mulighed for at købe drikkevarer sidst på dagen med MobilePay. 
Vi følger universitetets alkoholpolitik, hvor der først må serveres alkohol efter kl. 16:00. Det 
skal her understreges, at det ikke er en forudsætning for at kunne deltage i vores program, 
at man drikker alkohol.  

Bolig og overnatning 

Hvis du ikke har bolig i Aarhus ved studiestart, så finder 
vi hvert år ud af at finde en sofa hos en af de kære 
tutorer, hvis man vil overnatte i Aarhus. Du er velkom-
men til at skrive til Mia Marie - så sørger hun for at plan-
lægge det på forhånd. 
 
 

Tilvalgsstuderende 

Hvis du er tilvalgsstuderende på Musikvidenskab, vil vi også opfordre dig til at deltage i 
introdagene, så du kan møde de andre studerende og få en intro til uddannelsen.  
Vi glæder os til at se jer!  
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Hvad skal jeg tage med? 

Når du kommer den første dag, er det vig-
tigt, at du husker at tage din computer 
med. Tirsdag får du nemlig en introduktion 
til de websider og programmer, vi bruger 
på studiet. Derudover skal du tage en god, 
stor madpakke med, så du kan holde dig 
kørende helt til fællesspisning, hvor vi tuto-
rer sørger for aftensmad. Torsdag spiller vi 
musik sammen, så tag endelig dit eget in-
strument med, især hvis du f.eks. spiller 
blæser eller lignende – klaver, trommesæt 
m.m. har vi her på stedet!  
 
 

 
 
Du skal huske praktisk tøj, for vi skal ud at gå alle 
dagene – og onsdag og fredag skal vi være 
udenfor det meste af tiden. Derfor er det vigtigt, 
at du har tøj med, så du kan være udenfor – om 
det er regntøj, solcreme eller en ulden sweater, 
du får brug for. Uanset hvad skal du sørge for at 
have nogle gode sko at gå i.  
 

 

Økonomi 

Der kommer til at være en egenbetaling på aftenarrangementerne i introugen. Prisen for 
dette er 300 kr., så vi kan sørge for mad og spændende aktiviteter. Dette betales via Mo-
bilePay på den første introdag, når I møder ind. Evt. overskud fra introugen overføres til 
hytteturen, hvor der også vil komme til at være en egenbetaling til den tid. 
 
Hvis I er allergikere, og derfor ikke kan spise den mad vi laver i introugen, eller hvis I kun 
kan deltage i dagsprogrammet – så tag endelig kontakt til os, for så reguleres egenbeta-
lingen selvfølgelig efter det. 
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Facebookgruppe 

Inden studiestart skal I selv tilmelde jer den fælles 
facebook-gruppe, der er lavet til jeres årgang og 
tutorer. Facebookgruppen hedder:  
Musikvidenskab Aarhus 2022.  
 
I den vil det meste kommunikation foregå, så det 
er vigtigt, at du melder dig ind i den!  

Studenterstudievejlederen 

Hvis du er i tvivl om noget ift. studiet, så kan man 
tage fat i Marius, der er vores søde studievejleder. 
Hans mail er studievejleder.musik.arts@au.dk.  

Du kan også se mere her: https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievej-
ledning/studievejledere/aestetiske/. 
 

Mere om studiestart 

Du kan finde nyttig studiestartsinformation herinde: 
https://studerende.au.dk/studier/fagporta-
ler/arts/studiestart/.  
Den praktiske need-to-do-tjekliste udfører og gen-
nemgår vi tirsdag den 23. august, men tingene på 
studiestartssiden kan generelt være rare at tjekke 
ud på forhånd. På Musikvidenskabs side er der spe-
cifik information om vores studiestart. Vær op-
mærksom på, at der på de generelle sider kan stå, 
at der er start mandag, men du skal først møde tirs-
dag. 

Om at læse Musikvidenskab 
Min undervisning 

I introdagene forklarer vi dig alt om, hvor du finder dit undervisningsskema, lektionsplaner 
m.m., og vi hjælper også med bogindkøb, så du ikke behøver bekymre dig om det inden 
studiestart. 
 
Du får en introduktion til uddannelsen og dens fag, når du starter, men du kan finde en 
beskrivelse af studiet her: https://bachelor.au.dk/musikvidenskab/. Og hvis du har lyst, 

mailto:studievejleder.musik.arts@au.dk
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studievejledere/aestetiske/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studievejledere/aestetiske/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/
https://bachelor.au.dk/musikvidenskab/
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kan du læse mere om de enkelte fag og uddannelsen generelt i din studieordning, som 
er her: https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=vis-
GodkendtOrdning&dokOrdningId=13978&sprog=da.  
Der er en oversigt over semestrenes kurser i Studiediagrammet, og der er beskrivelser af 
fagene, når man klikker ind på Kursusbeskrivelsen.  
 

På første semester skal du eksempelvis have Musikhisto-
riografi og faghistorie, Musikkultur samt Musikrepræsen-
tation og -beskrivelse, så du får en grundlæggende ind-
sigt i musik som både historisk studiefelt, som social og 
kulturel praksis og også lærer om musiks mange forskel-
lige former (fx noder, videoer, livemusik, lyd og meget 
andet), og hvordan vi beskriver dem.  
Det er et semester fyldt med spændende undervisning 
og masser af nye indsigter, der danner fundament for 
resten af uddannelsen og alle dens forskellige måder 
at undersøge musik – du kan godt begynde at glæde 
dig!  
 

Hvad skal jeg forvente af uddannelsen? 

Musikvidenskab er en universitetsuddannelse, hvor vi undersøger musik: vi læser, taler og 
skriver om musik – og vi oplever, spiller, og skaber musik i forbindelse med studiet. Musik-
videnskab er speciel ved at bestå af fantastisk mange forskellige vinkler og måder at ar-
bejde med musik på. Derfor kan du forvente både projektarbejde, feltarbejde, nodeana-
lyse, musikproduktion, skriftlige afleveringer, masser af spændende læsestof og meget 
andet. Og vi glæder os til at se, hvilke nogle nye vinkler og forståelser, I hver især på den 
nye årgang bidrager med. 
 
Desuden har Musikvidenskab på Aarhus Universitet et 
vidunderligt studiemiljø. En årgang er som regel mel-
lem 35-50 studerende, så alle kender alle – også på 
tværs af årgange. Vi studerende holder masser af ar-
rangementer gennem vores foreninger på Musikvi-
denskab, og vi ser frem til, at du også bliver en del af 
vores dejlige musikvidenskabsfamilie på Kasernen. 

https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=13978&sprog=da
https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=13978&sprog=da
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Hverdagen på Musikvidenskab 

Hverdagen foregår som regel med undervisning fire-fem 
dage om ugen, hvor du på hold eller med hele årgangen 
har timer med en eller to af vores undervisere i de forskel-
lige fag. Ved siden af undervisningen har man ansvar for at 
læse store og små tekster, boguddrag, forskningsartikler, og 
nogle gange forberede mindre opgaver med alt fra tekst-
spørgsmål til lytte-, interview-, tekstproduktion- eller node-
analyseøvelser. Til dit eget studiearbejde har vi masser af 

læsepladser på campus, og du bliver også tildelt en studiegruppe og kan i løbet af 1. 
semester få gavn af mange forberedte aktiviteter om det at studere. Derudover samles vi 
ofte om musikken ved siden af studiet, både i oplægsarrangementer, koncertcafé, ram-
mesat praksis-projekt, kor og meget andet. 

At gå på universitetet: Hjælp fra Studypedia 

AU Studypedia (www.studypedia.au.dk) er et akademisk studieværktøj, som du kan 
bruge under hele dit uddannelsesforløb. Her kan man finde en masse gode råd og 
værktøjer til det at være universitetsstuderende bl.a. om studievaner, notatteknik, forma-
lia i opgaver mm. AU Studypedia har lavet et helt afsnit målrettet alle jer, der er nye stu-
derende, hvor der er øvelser og gode råd til at komme godt i gang som universitetsstu-
derende. Du finder afsnittet til nye studerende her: https://studypedia.au.dk/ny-stude-
rende/. 

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 selvbetjeningssy-
stemer. Her finder du ugeskema, AU-mail, vigtige beskeder, links til sites og syste-
mer og meget mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind på mitstu-
die.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har brug for som stude-
rende. 
 

• Brightspace 
er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet re-
levant information til din undervisning. 

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


 
INTROUGEN 2021 

 

  

12 

 

 
• 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 nødven-
digt 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 in-
stallere 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.   

Vejledning og rådgivning 
 
Som studerende på Aarhus Universitet er der en lang række 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 med-stude-
rende, der er ansat til at hjælpe og vejlede andre studerende. I studievejlednin-
gen 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 

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

• Studenterpræsterne 
Studenterpræsterne i Aarhus tilbyder samtaler og samtalegrupper for studerende 
uanset tro eller religiøs overbevisning. De har også et stillerum på Aarhus Universi-
tet, hvor man kan bede, meditere eller bare finde ro. Studenterpræsterne arran-
gerer 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. 
 

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

 

 

 

__________________________________________________________ 
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, 

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/
https://ivaerksaetter.au.dk/
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ADHD, kroniske smerter, høre- eller synshandicap. Du kan kontakte SPS allerede nu – 
også hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er i målgruppen. 

__________________________________________________________ 

Vi glæder os til at se dig! 
Vi står klar til at tage mod dig tirsdag den 23. august kl. 11:00 på Kasernen. Der er masser 
af forberedende aktiviteter og mennesker, der står klar til at hjælpe med alt fra studie-
planlægning til at finde vej, så du får en tryg og god start på Musikvidenskab. Tøv ikke 
med at tage fat i os cheftutorer, hvis du har spørgsmål. Vi glæder os til, at du kommer og 
bliver en del af vores dejlige studiefællesskab på Kasernen! 
 

 
Årgang 2021 
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