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Kære nye studerende på Uddannelsesvidenskab!

Stort tillykke med din optagelse på Uddannelsesvidenskab 2022 på Aarhus Universitet!

Nu venter livet som studerende lige om hjørnet, og det skal du glæde dig til! Men det kan

også være noget af en omvæltning. Måske er du lige flyttet hjemmefra til en helt ny by, som

du skal lære at kende. Måske er det flere år siden, du har åbnet en bog sidst. Det kan også

være, at du kommer fra et helt andet studie, hvor alting har fungeret på en anderledes

måde, eller måske kommer du direkte fra en ungdomsuddannelse? Derfor har vi samlet et

skønt tutorhold, der står klar til at hjælpe dig så godt i gang med studiet som muligt. Vi er en

gruppe studerende fra både 3. og 5. semester, som har gjort vores bedste for at skabe en

uge med en masse socialt, men også en introduktion til hvad det vil sige at gå på

uddannelsesvidenskab og være studerende på Aarhus Universitet.

Denne pjece indeholder et program over introugen, information om hytteturen og en del

praktiske informationer vedrørende introugen. Derudover er der information om it-systemer,

dit studiemiljø på DPU (Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse), det du kan

forvente af din første tid som studerende, og alle de muligheder du har for vejledning og

hjælp som studerende. Det er en rigtig god ide at læse hele pjecen, men lad endelig være

med at blive for overvældet over de mange informationer! I skal nok blive klædt rigtig godt

på i løbet af introugen. I kan med fordel også bruge pjecen som et opslagsværk efter

introugen, for at genopfriske alle de muligheder I har som studerende og al den praktiske

info, der er god at have med i rygsækken i den første tid. Introugen ligger i uge 34 fra

 mandag den 22. august til fredag den 26. august .

Til slut skal du vide, at vi også vil være dine tutorer efter introugen, og du derfor altid kan

komme til os med dine spørgsmål og bekymringer. Dette gælder også efter du er kommet

godt i gang med studiet. Vi er her for din skyld, så er du i tvivl om noget nu, skal du heller

ikke tøve med at kontakte os. Vores kontaktinformationer finder du under afsnittet  Kontakt

og Facebookgruppe. Vi glæder os til at møde dig og have en skøn introuge!

De bedste hilsner fra tutorerne.



Praktisk information

Find vej mandag morgen!

Der vil stå tutorer med skilte og lyserøde trøjer omkring det store kryds og ved indgangen til

Tåsingegade. Vi skal være i forskellige lokaler, men tutorerne skal nok guide dig ind i det

rigtige lokale, når du ankommer. Lokalet mandag morgen er 1441-012.

En god idé er at downloade app’en ”AU Find”, som kan hjælpe dig med at finde rundt på

campus. Der er både bus og letbane i krydset, så hvor end du kommer fra, skal der nok være

offentligt transport, som kan føre dig derhen.

Økonomi og betaling

I introugen har vi planlagt et super sjovt aftenprogram med aktiviteter og

fællesspisning. Det er dette din betaling til introugen går til. For at skabe de bedste

introdage for dig og dine medstuderende bedes du betale 150 kr. inden studiestart. Det



er dog frivilligt om du betaler. Beløbet indebærer aftensmad to aftener, præmier og

diverse remedier til sociale aktiviteter og andre arrangementer.

Prisen for deltagelse til årets sjoveste hyttetur er 550 kr. Dette indebærer overnatning,

underholdning og mad.

Den samlede pris er altså 700 kr.

https://introugeudv22.nemtilmeld.dk/1/

Hvad skal medbringes i introugen?

Til din introuge er det en god idé at medbringe:

● En solid madpakke de dage, som det nævnes i programmet.

● Evt. mobilepay/kort/kontanter til kantinen eller diverse supermarkeder.

● Tøj til vejret

Sidst men ikke mindst så medbring dit gode humør, for vi glæder os helt vildt til at

introducere dig til Uddannelsesvidenskab!

Alkoholpolitik

I introugen er det vigtigt alle skal have det godt og føler sig godt tilpas, så derfor vil

introugen ikke involvere alkohol i tidsrummet 8.00-16.00. AU har en alkoholpolitik

omkring dette, og det er vigtigt vi respekterer denne! Derudover er det vigtigt at

imødekomme alle dine nye studiekammerater, om de drikker alkohol eller ikke, og

derfor skal arrangementerne ligeledes være nogle, hvor alle har lyst til at deltage.

Kontakt og Facebookgruppe:

Du bedes tilmelde dig vores facebookgruppe, hvor der vil være informationer omkring

introugen løbende.

Link til facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/334198052183939

https://introugeudv22.nemtilmeld.dk/1/
https://www.facebook.com/groups/334198052183939


Er der andre spørgsmål, eller har du ikke facebook, så er du velkommen til at kontakte os på

tutorudv@gmail.com

Eller cheftutorerne på telefon:

Mads Juul - 40233623

Emil Grochalski - 42661902

Program for ugen

Mandag 22/8

9:00 mødes i Tåsingegade (se kort) - bygning 1441

9:30 Velkomst ved Pia Cort og studievejledningen

11:00 Frokost og introduktion til familiegrupper

12:00 Introforelæsning i modul 1: Det uddannelsesvidenskabelige felt v. Lars Geer Hammershøj

13:00 Lege i familiegruppehold

15:30 Fælles afslutning

16:00 Tak for i dag

Medbring: Tøj til vejret & madpakke (der vil også være mulighed for at købe mad i kantinen)!

Tirsdag 23/8

9:00 Morgenmad med familiegrupperne hos tutorerne

11:00 Introforelæsning i modul 2: Pædagogikkens ideer og uddannelseshistorie v. Ida Juul

12:00 Skiftevis biblioteksintroduktion og speeddating (inkl. frokostpause)

14:00 Introduktion til holdunderviserne

15:00 IT-kursus og introduktion til studiegrupper

16:00 Dagsprogram færdigt

18:00 Mødes ved tutorerne i familiegrupper til aftensmad

19:00 Pubcrawl

Medbring: Computer (VIGTIGT) & madpakke (der vil også være mulighed for at købe mad i kantinen)!

Onsdag 24/8

9:00 Kaffe og morgenhygge - bygning 1441 (samme som mandag)

10:00 Introduktion til foreninger/tilbud på AU(Arts karriere, Studenterpræsterne,

Uddannelsesnævnet, mm.)

mailto:tutorudv@gmail.com


12:00 O-løb rundt på Uni

16:00 Tak for i dag

Medbring: Tøj til vejret & madpakke (der vil også være mulighed for at købe mad i kantinen)!

Torsdag 25/8

9:00 Mødes i hold

9:30 Tour de Århus (rundt i Århus)

15:00 Afslutning i Botanisk Have (der vil være frokost i løbet af dagen, så madpakke behøves ikke

medbringes)

Medbring: Tøj til vejret

Fredag 26/8

9:00 Mødes på uni og gøre klar til…

10:00 DEN STORE DANNELSESREJSE

15:30 Dagsprogram færdigt

19:00 Fest i nobelparken

Medbring tøj til vejret & madpakke

Hyttetur 2022

Årets hyttetur bliver afholdt d. 16.-18. september 2022 i Dokkedalscenteret (Møllesøvej 12, 9280

Storvorde). Der er afgang fra universitetet fredag d. 16/9 kl. 15. Tilmeldingen står ovenover med link

til betaling. Det bliver mega sjovt og en gylden mulighed for at lære dine nye studiekammerater

bedre at kende.

Skulle der være flere spørgsmål, så tøv endelig ikke med at kontakte os!

Det at være universitetsstuderende

Som det fremgår af programmet vil du i løbet af introugen blive præsenteret bredt for alle

de forskellige nice-to-knows omkring studielivet og det kommende semester. Men du kan

også allerede nu have nogle tvivlsspørgsmål og er måske nysgerrig på at komme i gang.

Derfor får du her et kort overblik over de mest relevante punkter for livet som

universitetsstuderende:



Fag på 1. semester

På 1. semester af bacheloren i uddannelsesvidenskab skal du have to fag: Modul 1: Det

Uddannelsesvidenskabelige felt og Modul 2: Pædagogikkens ideer og

uddannelseshistorie. Du kan læse mere om fagene i din studieordning via dette link:

https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkend

tOrdning&dokOrdningId=12730&sprog=da

Pensum og bogindkøb

Når du er blevet oprettet som studerende på Aarhus Universitet, får du adgang til

Brightspace, hvor du vil kunne se pensum og litteratur til 1. semester. Dette vil også blive

fremhævet i introugen, hvor du bliver guidet igennem Brightspaces forskellige genveje og

mapper. Det meste af 1. semesters pensum bliver lagt tilgængeligt online af dine

undervisere, og du behøver derfor ikke at anskaffe dig en masse bøger på forhånd. Vi

anbefaler dog at anskaffe  Pædagogikkens Idehistorie  af H. Siggard Jensen, O. Korsgaard og

J.E. Kristensen, da denne vil være grundbog i Modul 2. Den kan købes i Stakbogladen, som vi

vil komme forbi i løbet af introugen eller den kan findes brugt via uddannelsesvidenskabs

facebook-side for køb og salg af brugte bøger:

https://www.facebook.com/groups/588862271242556

Der vil til introugen være tekster du skal læse til introforelæsningerne i Modul 1 og 2, som vil

blive delt med dig over vores Facebookgruppe. Du kan derfor finde dem derinde.

Biblioteket

På bibliotekets online hjemmeside har du mulighed for at finde og reservere netop den

litteratur du søger. Det bliver især gavnligt for din kommende eksamener, men også hvis du

har lyst til at læse litteratur uden for pensum. På det fysiske bibliotek tilbyder

bibliotekarerne desuden hjælp til at søge litteratur, printe eller andet relevant. I vil få mere

af vide om litteratursøgning og lån på biblioteket i løbet af de første par uger af

uddannelsen. I vil blive introduceret til biblioteket i løbet af studiestartsugen.

https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=12730&sprog=da
https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=12730&sprog=da
https://www.facebook.com/groups/588862271242556


Link til biblioteket:  https://www.kb.dk/

Læsepladser

Rundt omkring på universitetets faciliteter er der rig mulighed for at fordybe sig, læse

pensum og mødes med studiegruppen. Det Kongelige Bibliotek er der, hvor der er flest

pladser til dette, men også Nobelparkens Bibliotek har både læsesal og studierum. Disse

steder vil i blive præsenteret for i løbet af studiestartsugen.

Studiegrupper

I studiestartsugen vil alle blive inddelt i foreløbige studiegrupper, som er tænkt som en hjælp

til at komme i gang med læsegrupper. I vil i løbet af 1. semester få mulighed for at komme i

forskellige sammensatte grupper, så I, i slutningen af semesteret, kan finde ud af med jer

selv, med hvem og hvordan i vil arbejde i en studiegruppe. Desuden vil studievejledningen

komme forbi i løbet af de første uger og holde en workshop, hvor de introducerer til det at

arbejde i læsegrupper.

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

I løbet af introugen vil i blive præsenteret for en del forskellige foreninger, klubber og

lignende. Vi har en lille liste over de mest relevante her, så i altid efter oplæggene kan vende

tilbage og undersøge, hvad det nu liiige var, det der Paideia var:)

●  Paideia : Uddannelsesvidenskabs fede fredagsbar!

●  DPU Debat : Arrangerer studierelevante oplæg for DPU’ere og andre interesserede.

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


●  HUMBUG : HUMBUG står for HUManistisk BarUdvalgsGruppe, og de er

Arts-fakultetets festforening på Aarhus Universitet.

●  AUS : Aarhus Universitets Sport er en paraplyorganisation for i alt 18 selvstændige

medlemssportsklubber. Organisationen er primært rettet mod studerende i Aarhus.

●  Studenterhuset : Studenterhus Aarhus er en forening, der driver et tværfagligt

studenterhus for alle de videregående uddannelser i Aarhus. Studenterhuset har en

masse fede faciliteter, blandt andet: Stakbogladen, Studenterbaren, Studiecaféen og

Stakladen hvor der foregår alt fra fester til tøjmarkeder.

●  DSR : De Studerendes Råd (DSR) er det samlende organ for alle studerende på DPU

og de arbejder for at skabe gode faglige og sociale forhold for studerende.

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.

https://mitstudie.au.dk/
https://brightspace.au.dk/


● 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.

● 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:

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/


● 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.

● 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.

● 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/


● AU Iværksætter

hjælper dig, der har iværksætterdrømme og gerne vil udvikle egen virksomhed 

sideløbende med dit studium.

● Specialpædagogisk Støtte (SPS)

Hos SPS kan du få information og vejledning om støtte til studerende med særlig 

behov for støtte, fx på grund af ordblindhed, psykisk 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 

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://ivaerksaetter.au.dk/
https://studerende.au.dk/sps
https://studerende.au.dk/vi-siger-fra

