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Velkomst 
Herzlich willkommen til de to tyskuddannelser: Tysk sprog, litteratur og kultur og International 
virksomhedskommunikation i tysk. I vil hurtigt opdage, at de to uddannelser normalt bliver 
omtalt som Tysk SLK og IVK. Det er meget nemmere ����. 
 
Stort tillykke med, at I er blevet optaget her på tysk. Det er stort!  
Vi glæder os rigtig meget til at møde jer alle og til at give jer en rigtig god studiestart med en 
masse gode oplevelser, hvor I vil lære hinanden og universitetet bedre at kende. 
 
Denne pjece indeholder en masse vigtig information om jeres studiestart, og det er vigtigt, I 
læser den grundigt igennem, så I ved, hvad der venter jer. 
 
Her er en lille hilsen fra Tysk SLK-fagkoordinator og underviser Søren Fauth: 
“Berlin er den hotteste by i Europa. Tyskland er det nye sort. Vores store nabo mod syd har 
så uendeligt meget at byde på: en grusom og fascinerende historie, den vildeste litteratur- og 
åndshistorie; og det tyske sprog, ja, det tyske sprog har så mange vidunderlige klange og 
udtryksmuligheder, at man ikke sjældent mister vejret. Tyskstudiet ved Århus Universitet er 
landets absolut bedste. Vi byder på undervisning af højeste karat, på studietur, på spændende 
udvekslingsprogrammer og meget, meget mere…” 
 
Og en hilsen fra Tysk IVK-fagkoordinator og underviser Martin Nielsen: 
“Hvordan kan det være, at VW trods en gigantisk skandale og bøder i milliardklassen 
stadigvæk buldrer derudaf med en årlig omsætning, der er større end Danmarks 
bruttonationalprodukt? Hvordan får man formidlet til en tysk målgruppe, hvordan man skifter 
batteri på en elcykel? Og hvilke ordspil, kulturelle referencer og salgsargumenter fungerer på 
det tyske marked for mejeriprodukter? For at kunne besvare sådanne spørgsmål dykker vi på 
BA-uddannelsen i tysk international virksomhedskommunikation ned i spændende teorier om 
fx markedskommunikation, kulturspecifik humor, forståelighedsmodeller, tiltaleformer og 
meget mere. Vi arbejder med mange forskellige cases fra spændende, kendte og ukendte 
tyske virksomheder og med kommunikationen fra danske virksomheder, der er eller vil ind på 
det tyske marked. Du bliver således klædt på til at gå direkte ind i en virksomhed og hjælpe 
med deres tysksprogede kommunikation, så den bliver ”quadratisch, praktisch, gut.” 
 
Hav det godt til vi ses! 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Die zwei Headtutorinnen Sofie und Majken  
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Praktisk information 
  
Dette afsnit indeholder praktisk information angående studiestartsugen i uge 34. 
  
Vejvisning 

Første dag i studiestartsugen, mandag d. 22/8, skal vi mødes til hyggelig morgenmad i grupper 
hjemme hos nogle af tutorerne privat. Information om de specifikke steder kommer tættere på 
studiestarten i en fælles Facebook-gruppe for alle nye studerende på tysk. Skriv endelig en 
SMS til én af os, Sofie og Majken, hvis I ikke har Facebook. Så hjælper vi til! Vores numre står 
under “Kontakt” i dette afsnit. 

I løbet af studiestartsugen skal vi være en del forskellige steder, som I kan se på programmet 
her i pjecen, og universitetet er selvfølgelig et sted, vi skal være meget. I kan derfor med fordel 
downloade appen ’AU Find’, hvor I nemt kan finde specifikke lokaler på uni ud fra lokalets 
nummer. 

Her kan I se, hvor Nobelparken ligger. Det er den del af universitetet, hvor vores fakultet Arts 
hører til. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomi 

Dagsprogrammet i studiestartsugen er ganske gratis, men enkelte programpunkter efter kl. 16 
kan have egenbetaling, fx pubcrawl og fælles aftensmad på Street Food. Mere info om 
betaling kommer løbende. Derudover er der også en egenbetaling til hytteturen i september, 
som ligger på 600 kr. Beløbet betales over to omgange, og det lyder måske som et stort beløb, 
men vi garanterer for, at det er alle pengene værd at komme med på hytteturen ����. 
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Mad og madpakker 

I løbet af studiestartsugen skal I selv stå for frokost. Det er ganske normalt at medbringe 
madpakker på uni, og også aftensmad, hvis I vælger at blive til om aftenen. Om aftenen kan 
man også gå sammen og købe pizza eller andet mad, så det er op til jer selv, om den står på 
madpakker hele dagen eller ej. 

At pakke rygsækken 

Til nogle programpunkter i løbet af studiestartsugen bedes I medbringe jeres computer. På 
skemaet for studiestartsugen i denne pjece står der, hvornår I skal have computer med. Ellers 
tag tøj på/med, så vi kan være ude. Som grundregel er det også altid smart at medbringe papir 
og blyant. 

Alkoholpolitik 

I studiestartsugen følger vi Aarhus Universitets alkoholpolitik. Dette betyder, at der ikke er 
alkohol involveret under faglige arrangementer eller før kl. 16. Vi har tilstræbt at skabe et 
program, hvor alle skal have det rart, og hvor arrangementerne er inkluderende for alle. Derfor 
er det aldrig en forudsætning for at deltage i de sociale arrangementer, at man drikker alkohol. 
Fx pubcrawl kan man sagtens deltage i uden at drikke alkohol. 

Kontakt 

I kan altid skrive eller ringe til os headtutorer på vores telefonnumre. Hvis I bliver forsinkede, 
syge eller andet i studiestartsugen, bedes I give os besked på telefon. 

Majken Evans Jensen: 20 51 51 63 

Sofie Schwartz: 27 84 44 98 

Som nævnt tidligere i denne pjece oprettes der også en Facebook-gruppe for alle jer nye 
studerende og os tutorer. Denne gruppe er vigtig at være medlem af, da der her vil komme 
meget information angående studiestarten generelt. Gruppens navn er: Tysk AU 2022. Skriv 
til os, hvis I ikke har Facebook, så finder vi en løsning. 

Link til Facebook-gruppe:  

https://www.facebook.com/groups/829856175071341/  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/829856175071341/
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Program for studiestartsugen, uge 34 
  

Mandag 22/8 Aktivitet Hvor? 

Kl. 8.30-10 Morgenmad og velkomst 

med tutorerne 

Fysisk i mindre grupper 

hjemme hos forskellige 

tutorer (info følger i FB-

gruppen og på mail) 

Kl. 11-12 Velkomst v. afdelingsleder 

Kirsten Wølch Rasmussen 

Aula på universitet 

K. 12-13 Frokostpause  

Kl. 13-14:30 Velkomst og præsentation v. 

fagkoordinatorer og 

undervisere 

Lokale: 1481-239 

Kl. 14:30-16 Sociale aktiviteter Lokale: 1481-239 

Tirsdag 23/8 (medbring 
computer) 

Aktivitet Hvor? 

Kl. 9-10 Velkomst v. tutorerne. Vi står 

klar med røde trøjer og tyske 

flag udenfor Nobelparken og 

guider jer ind i de rigtige 

lokaler! 

Lokale 1483-354 (IVK) 

Lokale 1485-218 (SLK) 

Lokale 1485-240 (Tilvalg) 

Kl. 10-12 Sociale aktiviteter Lokale 1483-354 (IVK) 

Lokale 1485-218 (SLK) 

Lokale 1485-240 (Tilvalg) 

Kl. 12-12:30 Introduktion til Esperanto, 

fredagsbar m. spansk og 

fransk 

Lokale 1481-147 

Kl. 12.30-13 Frokostpause  
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Kl. 13-14:30 IT-intro (oplæg og skattejagt) Lokale 1483-354 (IVK) 

Lokale 1485-218 (SLK) 

Lokale 1485-240 (Tilvalg) 

Kl. 14:30-16 Sociale aktiviteter 

 

Udenfor 

Kl. 16 (frivilligt) ”5 vigtigste steder i Aarhus C 
at kende” 
 
Aftensmad på Street Food 

Vi mødes og går i samlet flok 

til Midtbyen 

Onsdag 24/8 (medbring 
computer) 

Aktivitet Hvor? 

Kl. 8-10 Oplæg: 

- Kl. 9: Mentorordning 

- Kl. 9:30: Arts Karriere 

Lokale 1483-354 (IVK) 

Lokale 1485-218 (SLK) 

Lokale 1485-240 (Tilvalg) 

Kl. 10-12 Din første 

forelæsningsrække - 

Turbogrammatik (Se afsnittet 

“Om at læse Tysk IVK og 

SLK” for mere info om denne 

forelæsningsrække.) 

Nobel Auditoriet: 1482-105 

Kl 12-13 Frokostpause  

Kl. 13-16 Studiegrupper offentliggøres 

og sociale aktiviteter i 

studiegrupperne. 

Lokale 1483-354 (IVK) 

Lokale 1485-218 (SLK) 

Lokale 1485-240 (Tilvalg) 

Kl. 17.30 (frivillig) Pubcrawl Vi mødes med fransk og 

spansk i midtbyen (sted og 

plan følger) 

Torsdag 25/8 Aktivitet Hvor? 

Kl. 10-12 Sociale aktiviteter Udenfor på universitetet 

(sted følger) 

Kl. 12-13 Frokost  
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Kl. 13-16 AU-Find-skattejagt i hold 

- Herunder besøg på 

biblioteket, 

Studenterhuset osv.  

Rundt på Campus 

Kl. 19 (frivilligt) Brætspilsaften hjemme hos 

tutorer 

Hjemme hos forskellige 

tutorer 

Fredag 26/8 (medbring 
computer) 

Aktivitet Hvor? 

Kl. 9-11 Sociale aktiviteter 

Oplæg ved 

studievejledningen kl. 10:30 

Lokale 1483-354 (IVK) 

Lokale 1485-218 (SLK) 

Lokale 1485-240 (Tilvalg) 

Kl. 11-12 Frokost  

Kl. 12-14 Din første 

forelæsningsrække - 

Turbogrammatik (Se afsnittet 

“Om at læse Tysk IVK og 

SLK” for mere info om denne 

forelæsningsrække). 

Nobel Auditoriet: 1482-105 

Kl. 14-15 Evaluering Lokale 1483-354 (IVK) 

Lokale 1485-218 (SLK) 

Lokale 1485-240 (Tilvalg) 

Kl. 15-16 Tak for en god uge!  

Info om hyttetur, åben 

spørgerunde 

Lokale 1483-354 (IVK) 

Lokale 1485-218 (SLK) 

Lokale 1485-240 (Tilvalg) 

Efter kl. 16 (frivilligt) Grill-hygge i Botanisk Have  

 

Andre vigtige datoer til kalenderen: 
2/9 = Semesterstartsfest i Esperanto (sproglig fredagsbar) 

9/9 - 11/9 = Hyttetur! 

16/9 = Esperanto holder “din 1. fredagsbar” for alle 1. semesterstuderende på Engelsk, Tysk, 

Spansk og Fransk 
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Om at læse Tysk IVK og SLK 

I dette afsnit får I information om at studere Tysk IVK og SLK, som forhåbentligt vil besvare 
nogle af alle de spørgsmål, I må have om studiet. Selve semestret, altså undervisningen, går 
i gang i uge 35. 

Fag på 1. semester 

På 1. semester skal I have følgende fag. Fagene er for både Tysk SLK og IVK: 

1. Historie, samfund og kultur (10 ECTS) 
2. Sprog i teori og praksis (10 ECTS) 
3. Videnskabsteori og metode (10 ECTS) 

 

Din første forelæsningsrække - Turbogrammatik: 

Som I kan se på programmet for studiestartsugen her i denne pjece, skal I have en 
forelæsningsrække, som kaldes Turbogrammatik. Det er nogle forelæsninger, som I skal have 
i løbet af det første stykke tid på 1. semester sammen med fransk- og spanskuddannelserne 
for at få en god, grammatisk base til jeres videre studietid her på tysk.  

I studiestartsugen skal I have to Turbogrammatik-forelæsninger (onsdag og fredag). 

 

Her kan I se hele bacheloruddannelsernes opbygning, beskrivelse af fag, eksamensformer 
osv.: 

- Tysk SLK: 
- https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=vis

GodkendtOrdning&dokOrdningId=17286&sprog=da 
 

- Tysk IVK 
- https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=vis

GodkendtOrdning&dokOrdningId=17288&sprog=da  

 

 

Pensum og bogindkøb 

På Brightspace (læs mere om denne platform under ‘IT-systemer’) findes pensumlister 
(litteratur, I skal anskaffe jer) til de forskellige fag. Dog er der rig mulighed for at nå at skaffe 
bøger til 1. semester i løbet af de første uger på studiet, så bare rolig, I skal nok nå det:). 

Man kan købe semesterlitteratur her: 

- Stakbogladen, Studenternes Hus, Frederik Nielsens Vej 4. 
- Boghandel med universitetsbøger, bøger købes fra ny 
- Vi besøger Stakbogladen i studiestartsugen, så I ved, hvor den ligger 

- Facebooksider for køb og salg af brugte studiebøger: 
- ‘Tysk Bogmarked’ 
- ‘Brugte Bøger Århus Universitet (AU) Arts’ 

https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=17286&sprog=da
https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=17286&sprog=da
https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=17288&sprog=da
https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=17288&sprog=da
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- Kontakt evt. jeres tutorer og hør, om de vil sælge deres gamle bøger 

 

Biblioteket 

Vores bibliotek på universitet er Nobelbiblioteket. Der kan man låne utallige bøger til opgaver, 
lave gruppearbejde, printe på universitetets printere, få hjælp til alt muligt forskelligt af de søde 
bibliotekarer og meget mere. 

Link til Nobelbiblioteket: 

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

 

Læsepladser 

I samme bygning som Nobelbiblioteket er der flere forskellige læsesale, hvor man sidder ved 
hver sin bås og læser i stilhed sammen med mange andre studerende. Der er også 
læsepladser på Det Kongelige Bibliotek, som man gerne må benytte sig af. 

Link til Det Kongelige Bibliotek: 

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

 

Studiegrupper 

I studiestartsugen får I jeres studiegrupper, som er grupper, I kommer til at lave meget fagligt 
arbejde sammen med i løbet af jeres studietid. Der er blandt andet gruppeafleveringer, 
diskussionsopgaver, gruppeforberedelse og lignende af og til. Ellers kan I bruge jeres 
studiegrupper til at hjælpe hinanden med pensum, hvis der er noget fagligt, I har svært ved og 
har brug for at snakke igennem med hinanden. 

Studievejledningen kommer og holder en studiegruppeworkshop i løbet af september, hvor I 
vil blive introduceret til, hvordan det er at arbejde i studiegrupper, få forventningsafstemt med 
mere. En rigtig god og vigtig workshop at tage til! 

Det er fagkoordinatorerne for de to tyskuddannelser, der laver jeres studiegrupper og 
præsenterer jer for dem i studiestartsugen, hvor I også kommer til at blive rystet lidt sammen 
med jeres studiegruppe, inden det faglige går løs. 

I bedes alle svare på et kort spørgeskema, der gør det nemt at sætte jer sammen i 
studiegrupper. Det skal besvares, før I møder op til studiestartsugen, og I modtager et link 
dertil. 

 

Mentorordning 

På 1. semester får hver studiegruppe tildelt en mentor, som kan hjælpe jer med stort og småt, 
fx. hvordan man melder sig til udveksling, hvordan man strukturerer sin hverdag som 
studerende med mere. Mentorerne er ældre studerende på tysk, der kan dele ud af deres 
erfaringer. I får mere at vide om mentorordningen i løbet af studiestartsugen. 

 

https://library.au.dk/biblioteker/nobelparken
https://library.au.dk/biblioteker/detkglbibliotek
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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 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, se AU Studypedia til nye studerende. 

 
Studiemiljø 
Dette afsnit handler om foreninger, klubber og lignende, man kan melde sig ind i og engagere 
sig i på studiet. 
 
 
Jedermanns 
Fest- og fagudvalg for 
tyskuddannelserne. Planlægger 
sociale arrangementer for alle 
tyskstuderende, så vi lærer 
hinanden godt at kende på tværs af 
semestre og SLK og IVK. De holder 
eksempelvis Tour de Fredagsbar, 
sommerfest med mere. 
 
 
 
 
Esperanto 
Fredagsbar for tysk-, spansk-, fransk 
og engelskuddannelserne. Her kan 
man være med til at bestemme temaer 
til fredagsbar, stå i baren og så videre. 
Der har fx været temaer som 
børnefødselsdag, afterski, fastelavn, 
Disney osv. Man lærer hurtigt at stå 
bag baren, og det er et rigtig fedt 
fællesskab at være en del af. 
 
 
 
TAURUS 
Tutorforeningen for tysk-, spansk- og franskuddannelserne. Hvis man melder sig som tutor til 
en fremtidig studiestart, bliver man medlem af TAURUS under studiestarten og er med til at 
give de nye studerende en skøn studiestart. TAURUS er også en god mulighed for at lære 
mange andre på spansk, tysk og fransk at kende. 

https://studypedia.au.dk/
https://studypedia.au.dk/ny-studerende/
https://studypedia.au.dk/ny-studerende/
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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, 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 

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 

E-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til 
din undervisning. 

 

Studieselvbetjeningen (STADS) 

Stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter m.m. 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 

https://mitstudie.au.dk/
https://brightspace.au.dk/
https://brightspace.au.dk/
https://studerende.au.dk/it-support/studieselvbetjening/
https://studerende.au.dk/it-support/studieselvbetjening/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/
https://eduroam.au.dk/
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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 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 hørehandicap 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 

https://studypedia.au.dk/tekniske-vejledninger/videomoede-i-zoom/
https://studypedia.au.dk/tekniske-vejledninger/videomoede-i-zoom/
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/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/
https://studerende.au.dk/sps/
https://studenterpraest-au.dk/
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bede, meditere eller bare finde ro. Studenterpræsterne arrangerer også forskellige foredrag 
og debatarrangementer. 

 

Studenterrådgivningen 

Eksperter i korttidsterapi for studerende på videregående uddannelser. De kan fx hjælpe dig, 
hvis du har udfordringer med eksamensangst, perfektionisme, stress mm. 

 

Studenterlinjen 

En anonym telefonstøtte til studerende af studerende. 

  

SU-kontoret 

Her kan du få vejledning om dine personlige SU-forhold. 

 

Arts Karriere 

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://srg.dk/da/
https://studenterlinjen.dk/
https://studerende.au.dk/su/
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
https://studerende.au.dk/vi-siger-fra
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Introduktion af tysktutorerne 
 

 

Navn: Sofie 

Uddannelse: Tysk SLK, 3. semester 

Hvor er du fra? Ellinge på Fyn 

Hvor bor du? Aarhus C 

Yndlingskursus: Historie, litteratur og kultur med 
Søren Fauth 

Yndlingstysktalende land: Østrig 

Yndlingsdyr: Pingvin 

 

 

 

Navn: Majken 

Uddannelse: Tysk SLK, 3. semester 

Hvor er du fra? Aalborg 

Hvor bor du nu? Aarhus V 

Yndlingskursus på tysk: Historie, samfund og 
kultur med Katja Gorbahn 

Yndlingstysktalende land: Tyskland 

Yndlingsdyr: Gravhund 
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Navn: Lara 

Uddannelse: Tysk SLK, 3. semester 

Hvor er du fra? Nordtyskland 

Hvor bor du nu? Aarhus N 

Yndlingskursus på tysk: Historie, samfund og 
kultur 

Yndlingstysktalende land: Tyskland 

Yndlingsdyr: Kat 

 

 

 

 

Navn: Mikkel 

Uddannelse: Tysk SLK, 3. semester 

Hvor er du fra? Horsens 

Hvor bor du nu? Viby J 

Yndlingskursus på tysk: Historie, litteratur og 
kultur på 2. semester  

Yndlingstysktalende land: Tyskland 

Yndlingsdyr: Min hund Ringo 
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Navn: Tom 

Uddannelse: 7. Semester, Tilvalg Tysk 

Hvor er du fra? Flensborg 

Hvor bor du nu? Aarhus, Åbyhøj 

Yndlingskursus på tysk: Sprog i teori og praksis 
med Carmen Heine 

Yndlingstysktalende land: Tyskland 

Yndlingsdyr: Tiger 

 

 

 

 

Navn: Malte 

Uddannelse: IVK Tysk, 5. semester 

Hvor er du fra? Fra landet tæt på Flensborg i 
Slesvig-Holsten, Tyskland 

Hvor bor du nu? Aarhus 

Yndlingskursus på tysk: Interkulturel 
Kommunikation og Oversættelse 

Yndlingstysktalende land: Tyskland 

Yndlingsdyr: Elefant 
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Navn: Anne Mette (AM) 

Uddannelse: IVK tysk, 3. semester 

Hvor er du fra? Herning 

Hvor bor du nu? Aarhus C 

Yndlingskursus på tysk: Den internationale 
virksomhed og den kontekst 

Yndlingstysktalende land: Deutschland 

Yndlingsdyr: Giraf 

 

 

 

 

Navn: Shanna 

Uddannelse: Tysk IVK, 3. semester 

Hvor er du fra? En lille by, der hedder 
Nordborg på en ø i Sønderjylland 

Hvor bor du nu? Aarhus C 

Yndlingskursus på tysk: Den 
internationale virksomhed og dens 
kontekst 

Yndlingstysktalende land: Tyskland 

Yndlingsdyr: Hund 
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Navn: Björn 

Uddannelse: Tysk SLK, 3. semester 

Hvor er du fra? Hanved i Tyskland 

Hvor bor du nu? Aarhus, Langenæs 

Yndlingskursus på tysk: Historie, litteratur og kultur 
med Søren Fauth 

Yndlingstysktalende land: Holland 

Yndlingsdyr: Quokka 
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