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Velkomst  

Kære nye studerende på Religionsvidenskab 

 

Først og fremmest tillykke med optagelsen på Religionsvidenskab. I går en ny og spændende tid i møde! 

For nogle af jer er Aarhus og universitetet ubetrådt land, men for jer alle gælder det, at I nu skal til at 

stifte bekendtskab med Religionsvidenskab for første gang. Her vil I møde nye medstuderende, 

kommende undervisere og ikke mindst jeres tutorer, der alle glæder sig til at lære jer at kende. 

Det er fedt at være religionsvidenskaber på Aarhus Universitet både i og uden for undervisningslokalet, 

hvor et rigt foreningsliv og et godt studiemiljø nok skal sørge for, at I ikke kommer til at kede jer.  

 

I denne pjece finder I informationer om studiestartsugen og den første tid på universitetet, hvorfor det 

er vigtigt, at I læser den grundigt, inden I ankommer første dag. Mængden af informationer kan virke 

uoverskuelig, men fat mod - det hele skal nok falde på plads i sidste ende! 

Studiestartsugen har til formål at hjælpe jer i gang med jeres liv som universitetsstuderende både i 

fagligt, socialt og praktisk regi, og det er derfor vigtigt, at I deltager i studiestartsugen for at få det fulde 

udbytte af jeres nye studie. Hvis man er forhindret i at deltage i hele eller dele af studiestartsugen, 

kontakt da cheftutorerne på relvidtutor@gmail.com. 

 

Hjertelig velkommen! Vi ser frem til at møde jer og glæder os til en festlig, informativ og hyggelig 

studiestartsuge, som forhåbentligt bliver en god begyndelse på det næste kapitel i jeres liv.  

 

De bedste hilsener fra tutorholdet 

Amalie, Ditte, Ellinor, Emil, Ingrid, Liv, Line, Mathilde, Mette Marie, Nicolai, Sidsel, Simon, Sofie, Trine, 

Anton & Hans 

 

 

  

http://relvidtutor@gmail.com
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Praktisk information 
 

Hvornår 

Programmet for studiestartsugen (se længere nede) starter officielt mandag d. 22. august klokken 

11:00, hvor tutorerne står klar med vejskilte, kaffe og rundstykker. 

 

 

Hvor 

Vi mødes i Nobelparken, Jens Chr. Skous vej 3, bygning 1451, lokale 1451-117. Lokalet vi mødes i ligger i 

stueplan; det hedder Axis Mundi, som fungerer som vores fælles studielounge for Religionsvidenskab og 

Teologi. I hverdagen kan man ofte finde studerende her, der enten sidder og arbejder eller nyder en 

fortjent pause. 

 

 

Økonomi 

Studiestartsugen er gratis på Religionsvidenskab, men der kan forekomme minimal brugerbetaling ifm. 

sammenskudsgilderne til grill og hvis man ønsker at købe drikkevarer i løbet af ugen. I skal ikke regne 

med mere end 150 kr. i løbet af den første uge sammenlagt (eksklusiv betaling af drikkevarer).  

Derudover vil der være studiestartsarrangementerne i efteråret og hytteturen, som vil være med 

brugerbetaling. 

 

 

Alkoholpolitik 

Studiestartsugen på Religionsvidenskab følger universitetets alkoholpolitik, hvor alkohol ikke er tilladt 

før kl. 16.00. Vi har tilstræbt et program, hvor arrangementerne er inkluderende for alle, og det er 

derfor ikke en forudsætning for at deltage i de sociale arrangementer, at man drikker alkohol. 

 

 

Hyttetur 

I forlængelse af studiestartsugen arrangerer vi en hyttetur. Den kommer til at ligge d. 7-9. oktober. 

Dette er en god og sjov måde at lære sine medstuderende bedre at kende på, og det er en weekend, der 

tales om mange semestre frem. Yderligere er hytteturen to dage med sjov, lege, musik, festlige og 

faglige indslag, informationer om studiet og masser af grin. Vi anbefaler derfor på det kraftigste at du 

sætter kryds i kalenderen og deltager! Flere informationer kommer i studiestartsugen og i løbet af 

september. 
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Kontakt 

Vi har oprettet en Facebook-gruppe for jeres årgang, og det er vigtigt, at I melder jer ind i gruppen, så I 

kan modtage informationer både før, under og efter studiestartsugen. Hvis man ikke er på Facebook, så 

send en mail til cheftutorerne på relvidtutor@gmail.com, så vi kan videresende information til jer her 

som alternativ til Facebook.  

Link til Facebook-gruppen: Religionsvidenskab AU 2022  

Vi glæder os til at møde jer! 

De bedste hilsener fra jeres cheftutorer: 

 
Anton Korsbæk Skovmose 

Mail: relvidtutor@gmail.com 

Tlf: 29291787 

Hans Nobukazu Nielsen 

Mail: relvidtutor@gmail.com 

Tlf: 2991210

mailto:relvidtutor@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/377029514455058
mailto:relvidtutor@gmail.com
mailto:relvidtutor@gmail.com


 

 

 

Program for ugen 
Mødesteder og vejvisning  

 

Under studiestartsugen vil vi hovedsagelig være i henholdsvis Nobelparken og Tåsingegade. 

Mandag til onsdag opholder vi os i Nobelparken, Jens Chr. Skous vej 3, bygning 1451, lokale 117; også 

kendt som Axis Mundi. 

Torsdag og fredag vil vi være over på den anden side af Randersvej, nemlig Tåsingegade 3, bygning 

1441, lokale 113 og 110. 

Der vil stå tutorer med vejskilte klar ved krydset ved Nordre Ringgade/Randersvej, samt inde i 

Nobelparken for at guide jer. Vi anbefaler at downloade appen AU Find, der kan hjælpe med at finde 

bygninger og lokaler på universitetet. 

Man kan komme til Nobelparken og Tåsingegade på cykel, bus, letbane og bil, selvom der ikke er mange 

parkeringspladser, hvorfor vi anbefaler, at man kommer i god tid, hvis man bruger bil. 

 

Adresser: 

Nobelparken: Jens Chr. Skous vej 3. 8000 Aarhus C, bygning 1451, lokale 117. 

Tåsingegade: Tåsingegade 3, 8000 Aarhus C, bygning 1441, lokale 113 og 110. 

 

             
 

 

 

Huskeliste og madpakke 

Oven for hvert dagsprogram står der en huskeliste, for hvad der skal medbringes til de forskellige dage. 

Bemærk, at det er vigtigt at huske computer onsdag til IT-introduktion.  

Vi anbefaler desuden madpakke alle dage, da der er meget travlt i kantinen på Aarhus Universitet i 

studiestartsugen.  Nogle dage har lidt længere frokostpause, hvor der også er mulighed for at købe 

frokost i Løvbjerg i Trøjborgcentret eller nærliggende alternativer. 
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Grundfag 
Mandag 22/8 - Nobelparken 

Huskeliste: Madpakke til frokost og tøj efter vejret til O-løb (ikke idrætstøj, bare rolig ☺) 

11:00-11:30 Indtjek af nye studerende med kaffe og rundstykker 
11:30-12:00 Velkomst, praktisk info og introduktion af tutorer 

12:00-13:00 Velkomst af afdelingsleder for Religionsvidenskab Marianne Qvortrup Fibiger og 
Institutsekretariat for IKS, Liselotte Malmgart 

13:00-14:00 Introduktion i tutorgrupper 

14:00-14:30 Pause og transport mod Uniparken 

14:30-16:00 O-Løb i Uniparken 

16:00 → Hygge i Axis Mundi ellers fri 

 

Tirsdag 23/8 – Nobelparken (lokale 1451-117) 

Huskeliste: Madpakke til frokost 

11:00-12:00 Studievejledning for grundfag 

12:00-13:00* Pause for grundfag – Studievejledning for tilvalg 

13:00-15:00 Social aktivitet og rundvisning på campus 

15:00-19:00 FRI – Mødes i tutorgrupper 

19:00 →  Pubcrawl 

 

Onsdag 24/8 – Nobelparken (lokale 1451-117) 

Huskeliste: Madpakke til frokost og computer (VIGTIGT!)  

13:00-15:00 IT-introduktion og sociale lege 

15:00-18:00 Hjælp til IT og bogkøb – ellers fri, eller hygge i Axis 

18:00 → Sammenskuds grill, samt foreningspræsentation og sociale lege 

 

Torsdag 25/8 – Tåsingegade (lokale 1441-113) 

Huskeliste: Madpakke til frokost 

11:00-13:00 Introduktion til kurserne og instruktorer 

13:00-15:00 Biblioteksintro 
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Fredag 26/8 - Tåsingegade (lokale 1441-110) 

Huskeliste: Madpakke til frokost 

10:00-10:30 Arts Karriere 

10:30-12:00 Studiecafé 

12:00-15:00 Hygge i Nobelparken ellers fri 

15:00-16:00 Socialt arrangement 

16:00-00:00 Theos Bar (fredagsbar for Religionsvidenskab og Teologi) 

 

 

Tilvalg 
Kære tilvalgs-studerende. Vi har valgt at samle grundfag og tilvalgs programmer i år. Men mange dele af 

programmet kan virke overflødigt for jer, såsom IT-introduktion eller rundvisning på campus, men I er 

velkomne til at deltage i disse aktiviteter. Derudover møder I først kl. 12 om tirsdagen. 

Følgende aktiviteter kan I springe over: rundvisning på campus, IT-introduktion, biblioteksintro. 

 

Tutorerne 
Mandag i studiestartsugen bliver I inddelt i tutorhold (ca. 12 personer på hvert hold), som I skal følges 

med hele ugen, og hvert hold har tilknyttet 2-3 tutorer. Tutorernes opgave er at hjælpe jer og besvare 

alle de spørgsmål, som opstår, når man er ny studerende - både i og efter studiestartsugen. Gå til dem, 

hvis der er noget, I er i tvivl om - de er søde og vil gerne hjælpe!  

 

Tutorerne er desuden slet ikke så gamle, som de ser ud. Betragt dem først og fremmest som ligesindede 

medstuderende, der selv har været i samme situation som jer, og som har revet en uge ud af kalenderen 

for at lære jer at kende og give jer en fed start på universitetstilværelsen.  

Jeres tutorer er:  
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Tutorhold 1: Ditte, Sofie og Line 

 

 

Tutorhold 2: Ellinor, Emil og Mette Marie 
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Tutorhold 3: Amalie, Mathilde og Sidsel 

 

 

Tutorhold 4: Liv, Trine og Ingrid 
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Tilvalg: Simon og Nicolai 

 

 

Om at læse Religionsvidenskab 
Vi ved, at rigtig mange af jer nye studerende er meget nysgerrige på at komme i gang og få mere at vide 

om jeres nye faglighed, så her kommer en introduktion til, hvad I kan se frem til i studiestartsugen og 

anden faglig information om jeres første tid på universitetet. Dette afsnit er henvendt til grundfag. 

• Det at være universitetsstuderende  

I studiestartsugen klæder vi dig på til det at være universitetsstuderende. Dine tutorer vil 

komme og fortælle, hvordan de tilrettelægger deres hverdag, så du kan få et indblik i, hvad det 

vil sige at studere, og hvor forskelligt det kan se ud fra studerende til studerende. 

Forventningsafstemning, studieteknik og balance mellem studie og fritid er nøgleordene for 

dette arrangement. 

Se desuden AU Studypedia.  
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• 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. 

 

• Fag på 1. semester  

I studiestartsugen kommer der en introduktion til fagene på 1. semester, men her følger også et 

lille skriv:  

 

I faget Almen religionshistorie med fænomenologi (20 ECTS) begynder I med et treugers 

kompaktkursus i religiøse fænomener, hvortil der er tilknyttet en studiestartsprøve. Selvom det 

hedder en prøve, så skal I ikke være bange. I behøver ikke at læse noget på forhånd, blot deltage 

i undervisningen, for at kunne tage en multiple choice-prøve til sidst i kurset. Studiestartsprøven 

er kun en formalitet fra universitetets side for at undgå "spøgelsesstuderende". Efter tre ugers 

kompaktkursus går I i gang med seks felter inden for religionshistorien: indfødte folks religion, 

arkaisk religion, israelitisk religion, tidlig jødedom, hinduisme og buddhisme. Faget afsluttes 

med en mundtlig eksamen.  

 

Derudover har I også Religionssociologi og religionspsykologi (10 ECTS), der er et fag, der 

introducerer til sociologi og psykologi med religionsvidenskabeligt fokus. Faget afsluttes med en 

skriftlig eksamen.  

 

Ved interesse er der yderligere information om begge fag i studieordningen. 

 

• Pensum og bogindkøb 

Inden uge 35 skal du have købt bogen Andre Verdener (2021) af Marianne Qvortrup Fibiger og 

Hans Jørgen Lundager Jensen fra Forlaget Univers. Du har tid til at købe den i studiestartsugen 

(uge 34) om onsdagen i Stakbogladen, hvis du ikke når at købe den online inden da.   

 

Resten af pensumlisten og læseplanen udleveres i studiestartsugen, og ikke før, så bare rolig, du 

har ikke misset den nogen steder. Du skal derfor ikke købe andre bøger/kompendier forud og 

heller ikke være presset over, om du kan nå at få fat på materialet, da resten kommer til at ligge 

online på Brightspace i de første tre uger. 

 

https://studypedia.au.dk/
https://studypedia.au.dk/ny-studerende/
https://bachelor.au.dk/religionsvidenskab/
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• Biblioteket 

I studiestartsugen kommer der en introduktion til bibliotekssystemerne, og her vil I få en 

rundvisning på Nobelbiblioteket og Det Kgl. Bibliotek.  

 

Derudover vil der i et af studiestartsarrangementerne komme en udvidet introduktion til 

bibliotekerne med henblik på litteratursøgning. Vi vil opfordre alle til at deltage, da du skal 

bruge det aktivt allerede fra 1. semester i faget Religionssociologi og religionspsykologi (10 

ECTS).  

 

• Læsepladser 

I Nobelparken er der en læsesal tilknyttet Religionsvidenskab (1461-226), men formelt set må 

man gerne sidde på alle læsesale i Nobel, og også andre steder, f.eks. på Det Kgl. Bibliotek. 

Religionsvidenskabs studieområde Axis Mundi (1451-117), der udover at være et sted, hvor man 

kan læse, bliver også brugt flittigt til gruppearbejde og som socialt mødested for de studerende. 

 

• Studiekort 

Du kan med fordel bestille dit studiekort forud for studiestartsugen, men hvis du ikke når det, så 

sker der ikke noget. Uden for normal åbningstid har du nemlig som studerende adgang til de 

bygninger, hvor du fagligt er tilknyttet. Derudover har du adgang til fællesarealer - herunder 

bibliotek, kantine og undervisningslokaler. Det er dit studiekort, der fungerer som adgangskort 

til bygningerne - og så giver det også rabat på restauranter og cafeer! 

 

• Hold og grupper 

På Religionsvidenskab har vi en række hold/grupper med hver deres funktion, der er med til at 

hjælpe dig i den første tid på studiet:  

 

o Tutorhold 

I studiestartsugen vil du blive tilknyttet et hold på ca. 12 studerende med tutorer, som 

du kommer til at bruge det meste af din tid sammen med til f.eks. rundvisninger, ryste-

sammen-lege og sammenskudsgilder. Tutorholdet har ikke nogen formel betydning 

efter studiestartsugen. 

 

o Instruktorhold 

Ifm. fagene på 1. semester vil alle blive tildelt et instruktorhold, som er undervisning, 

der ligger i forlængelse af forelæsningerne. Instruktorerne præsenteres i 

studiestartsugen.    

 

https://library.au.dk/biblioteker/nobelparken/
https://library.au.dk/biblioteker/detkglbibliotek/
https://studerende.au.dk/studiekort/
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o Studiegruppe 

På instruktorholdene bliver man inddelt i mindre studiegrupper efter studiestartsugen. 

Inddelingen foretages af instruktorerne, men bare rolig, alle bliver tilbudt en 

studiegruppe! Studiegrupper består typisk af 2-4 personer, der hjælper hinanden på 

studiet med analyser, noter osv., men kan også være en social base, hvor man hygger og 

snakker om stort og småt.  

 

Studievejledningen holder i løbet af 1. semester en workshop, der introducerer til det at 

arbejde i studiegrupper, og som vi på det kraftigste anbefaler, at man tager til. Mere 

information kommer senere.   

 

Studiemiljø  
Foreninger 

Som studerende på Religionsvidenskab er der en masse sociale aktiviteter at give sig til, når bøgerne 

lukkes i. Religionsvidenskab ligger fysisk placeret samme sted som Teologi samt Arabisk- og islamstudier, 

og derfor foregår meget af studiemiljøet også på tværs af disse uddannelser. Du har som studerende 

mulighed for at deltage aktivt i en masse foreninger: 

 

• Religionsvidenskabeligt Fagråd 
Fagrådet på Religionsvidenskab er forbindelsen 
mellem de studerende og ledelsen. Selvom det lyder 
lidt tørt, er det også hyggeligt og lærerigt. Man får 
venner fra de andre årgange og indsigt i såvel 
universitetets bureaukrati som undervisernes tanker 
omkring fag og metoder. Samtidig er det også der, 
underviserne får indsigt i vores tanker. For nylig var vi 
den drivende kraft bag, at skriftlige eksaminer fortsat 
er anonyme, og når der skal laves nye 
studieordninger næste år, spiller de studerendes 
input en vigtig rolle. 

Der sidder minimum to studerende fra hver årgang i 
Fagrådet, men vi har uendelig plads. Vi holder cirka 
et møde á to timer per måned, og der er kage og 
kaffe. Mødetider annonceres på Facebook 
Vi glæder os til at se jer! 

 

https://www.facebook.com/rvfagraad/?ref=gs&eid=ARBkVwmzY1SrzwdFbHIWvZe1D_jJa-Z_kFbAG1Amc3nL_fnS_1TTsbVXHGLsYHHO3tKh79xRdGRIY-f2&fref=gs&dti=2028296397431160&hc_location=group
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• Theos Bar 
Theos Bar er Religionsvidenskabs og Teologis 
fredagsbar, hvor man hver fredag i løbet af 
semesteret kan fejre ugens endeligt med kolde tops, 
billige drinks, kaffe eller sodavand. Vi i Theos går 
meget op i at skabe et uformelt og nede-på-jorden-
miljø, hvor bånd kan skabes på tværs af studier og 
årgange. Her er mulighed for at hygge, snakke, 
diskutere, spille brætspil, spille beerpong, danse, 
kramme og grine – ja, (næsten) lige hvad du har lyst 
til! 
Foreningen Theos bar drives af 20-30 frejdige 
frivillige fra både teologi og religionsvidenskab, som 
står klar med brede smil og amatøragtige bartender-
skills – klar til at tage jer alle #tætterepåhimlen. 

 

 

• Festudvalget - Religionsvidenskab og Teologi 
Festudvalget planlægger hvert år årets to store 
fester, Semesterstartsfesten og Julefesten, hvor der 
er alt fra livemusik til julerevy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/theos.bar.3?fref=gs&eid=ARB2eAnCpErdWif45gaweorzLjMaBNNUf_YDLX6ZeZnuzj7Fca7X0PxHrhPkvfqOwB6BTo8nBA0fiw2Z&dti=2028296397431160&hc_location=group
https://www.facebook.com/FestudvalgReligionsvidenskabogTeologi
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• Teologisk Julerevy 
Det lyder måske som noget kun for teologer, men det 
er det ikke! Vi er en gruppe af kreative studerende 
fra Religionsvidenskab og Teologi, som sammen laver 
underholdningen til årets fest, nemlig julefesten, i 
form af et helvedes sjov revy. 

 
 

• TOTEM 
TOTEM er de studerendes opgavebank på 
Religionsvidenskab. I TOTEM kan du lade dig inspirere 
af gode eksempler på eksamensopgaver fra andre 
studerende og måske endda få udgivet din egen 
opgave! Her kan du se TOTEMs udgivelser. 

 
• Figenbladet 

Figenbladet er de studerendes eget magasin og er 
fælles for uddannelserne Teologi, Religionsvidenskab 
samt Arabisk- og islamstudier. Her kan du læse 
artikler, boganmeldelser eller et interview med en af 
vores undervisere, alt sammen skrevet af dine 
medstuderende. Du kan også selv prøve kræfter med 
det journalistiske håndværk og blive en del af 
redaktionen. Her kan du se Figenbladets udgivelser.  

 

https://www.facebook.com/teologiskjulerevy/?ref=gs&eid=ARDTD1fYUzEE8u-WWIO5WPYjXIIO39CX_pQmdp087nDjWNOpnD9BE2CLqCAfNQX82ZCOEubk3wQy0Kpg&fref=gs&dti=2028296397431160&hc_location=group
https://www.facebook.com/TOTEM-346519838879587/?ref=gs&__tn__=-UK-R&eid=ARBl3BnlXRE8f4o54UM4JgznCuhptrYUD2sd2e5eg-VCZnx8ctzxYaKgURsiaSLBdl8-Ukm4JLGlvVBY&fref=gs&dti=2028296397431160&hc_location=group&__cft__%5b0%5d=AZWLbM6ClbwP6v-iql6LhNQinplK-BR8qUycRLqfzaoOjwYhmI_6dV2YuK7yBwE22YLsmKEr6aa0rncP7VTpurtecIg1cvXp2KKatNsbjN_Mu1tBu5ObUa2AQlQGz1D5t-w
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/totem/
https://www.facebook.com/figenbladet
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/figenbladet/
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• Religionsvidenskabelig Forening (RvF) 
Religionsvidenskabelig Forening er 
religionsvidenskabs foredragsforening, der er med til 
at skabe et fagligt og hyggeligt studiemiljø for alle. Vi 
ønsker at skabe en interesse for religion med 
spændende og afslappende foredrag udenfor 
undervisningslokalerne. Foredragene er derfor for 
alle, da vi ønsker at styrke fællesskabet på tværs af 
alle religionsinteresserede. Vi arrangerer foredrag, 
filmfremvisninger og debatter. 

 
 

 

Foreningerne vil komme og præsentere sig selv i studiestartsugen, hvor du har mulighed for at høre 

nærmere, om hvor ofte man mødes, indhold og optagelsesprøver. Vi kan kun anbefale, at man melder 

sig ind i en forening, også allerede fra 1. semester. Det bidrager til ens tilknytning til studiet på en helt 

anden måde end ved undervisning, og man møder venner på tværs af årgange og andre studier. Flere af 

jeres tutorer er foreningsaktive og vil gerne fortælle om, hvor fedt det er at være med i en forening, og 

hvad det har gjort for dem og deres studietid.  

 

 

 

Facebook-grupper/sider 

Nedenfor har vi samlet en række Facebook-links, der er grupper/sider, som er gode at følge, hvis man er 

religionsvidenskaber:  

• Religionsvidenskab AU 

Gruppe for hele studiet på tværs af alle årgange og er derfor det sted, hvor ALT bliver slået op. 

Vigtigste Facebook-gruppe.  

• Religionsvidenskab AU 2022  

Gruppe for jeres årgang, hvor mange vigtige opslag angående studiestartsarrangementer bliver 

slået op. Efterfølgende bliver årgangsgrupper oftest brugt til at arrangere interne 

arrangementer for jeres årgang. 

https://www.facebook.com/Rel.vid.forening
https://www.facebook.com/groups/2011781032374415/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/377029514455058
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• Studievejledningen for Religionsvidenskab AU  

Side for studievejledningen, som lægger påmindelser op om deres arrangementer og 

åbningstider.  

• Religionsvidenskabeligt Bogmarked  

En gruppe, hvor man kan købe bøger brugt ifm. studiet - det kan spare dig mange penge! 

Information om pensumliste gives først i studiestartsugen, så I skal ikke købe bøger forud for 

studiestart herinde. 

• Teologisk/religionsvidenskabeligt Bogsalg/køb 

...samme slags gruppe, men også henvendt til teologistuderende.  

• Stakbogladen  

Stedet hvor du køber kompendier og dine bøger fra ny. Facebook-siden slår op, når kompendier 

klar og er derfor et "følg" værd. 

 

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 studiestartsugen 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. 

https://www.facebook.com/stvreligionsvidenskabau/?ref=gs...
https://www.facebook.com/groups/168848683300823/?ref=gs...
https://www.facebook.com/groups/247338335345560
https://www.facebook.com/Stakbogladen/?ref=gs...
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/
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• 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, fx. Microsoft Office 365. 
 

• 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://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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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-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 

studiestartsugen, 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. Arts Karriere kommer også forbi i studiestartsugen 

og præsenterer sig selv.  

 

• 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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/sps/
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Til sidst 
Hvis du sidder tilbage med spørgsmål, som du ikke kan finde i studiestartspjecen eller du har brug for at 

afklare noget andet, så er du velkommen til at kontakte cheftutorerne på relvidtutor@gmail.com. 

Uanset hvad, så glæder vi os til at møde jer! Det bliver en fremragende uge i fremragende selskab med 

fremragende arrangementer, der nok skal være med til at gøre jeres start på universitetet og 

Religionsvidenskab til en mindeværdig tid.  

Vi ses!  

 

 

  

mailto:relvidtutor@gmail.com

