VELKOMMEN TIL KANDIDATUDDANNELSEN I
IT-DIDAKTISK DESIGN (ITDD)
Campus Aarhus
Tillykke med din optagelse og velkommen til kandidatuddannelsen i ITDD på DPU, Aarhus
Universitet, Campus Aarhus.
FØR, UNDER OG EFTER STUDIESTARTSDAGENE
For at give dig en god start på uddannelsen har vi planlagt et studiestartsprogram til dig, som
involverer både noget forberedelse fra din side inden du starter, to spændende
velkomstdage og så en række arrangementer den første tid. Vi byder dig her velkommen på
rejsen.
Vigtigt inden studiestarten på IT-DD
Du har modtaget et velkomstbrev fra studiestartskoordinatorerne med et link til vores digitale
studievelkomst ”Study@AU”, som du finder på AUs læringsportal Brightspace. Uanset om du
er helt ny på DPU og/eller Århus Universitet eller du har en bachelor fra universitetet, vil vi
anbefale dig at lave en god kop kaffe eller the og sætte dig et roligt sted og gennemgå de
5 digitale moduler, der introducerer dig til AU og dit studie. På ”Study@AU” er der også
mulighed for at dele reflektioner omkring studiestart og forventninger til studielivet. Vi
anbefaler dig at byde ind i dialogen, fordi det er en god måde at lære dine medstuderende
at kende og til at give dine medstuderende et indblik i hvem du er, inden at I skal danne
studiegrupper på første semester. Så de informationer som I skriver i Study@AU, vil blive
anvendt på studiet, når vi mødes i august.
For at forberede dig på en delvist net-baseret uddannelse, skal du så snart du har fået dit
AU-login følge vejledningen for at downloade ”Zoom” og desuden opfordres du til at skaffe
et sæt gode høretelefoner samt et webkamera med stativ. (Fx Logitech C922 m/tripod
el.lign.) Det er også en god ide at installere zoom på telefonen så du ikke altid behøver side
foran computeren, når du har undervisning.

Det er også vigtigt at du følger guiden Tjekliste til studiestartere
Desuden opfordrer vi dig til at bruge tid på at orientere dig på følgende sider (links):
●
●
●
●

Studiestartssiderne for studerende på ARTS
Studiestartssiden for DPU studerende og for din konkrete uddannelse
Studieportalen – de studerendes indgang til de vigtigste studieinformationer og regler
Hvis du har særlige behov/funktionsnedsættelse og har brug for vejledning, støtte
eller hjælpemidler, anbefaler vi dig snarest muligt at kontakte ”Særlig Pædagogisk
Støtte”

Studiestartsdagene d. 25. august og 26. august 2022.
Vi har planlagt to spændende dage fyldt med faglige og sociale aktiviteter.
Bemærk at de to studiestartsdage på IT-DD forløber online via zoom og begge dage
indeholder informationer der er vigtige for dit kommende studie på IT-DD, derfor er det
vigtigt, at du prioriterer at deltage.
Torsdag d. 25. august 9.00 - 14.00
Online: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/68491206565
Zoomlink ligger også på Brightspace under Digitale Læringskontekster
9.00 - 9.10
9.10 - 9.25
9.30 -10.15
10.15 - 10.35
10.35 - 10.50
10.50 - 11.40
11.40 - 12.10
12.10 - 12.40
12.40 - 13.00
13.00 - 14.00

Velkomst
Introduktion til dagen
Teambuilding
Gennemgang af ”need to do listen”
Pause
Teambuilding
Frokost (30 minutter)
Spørg en ITDD’er om næsten hvad som helst:
Studievejledningen kommer og fortæller
Afslutning og på gensyn i morgen

Fredag d. 26.august 9.00 - 14.00
Online: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/65966072751
Zoomlink ligger også på Brightspace under Digitale Læringskontekster.
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00 - 10.10
10.10 - 10.40
10.40 - 11.10

Godmorgen og opfølgning på torsdagens program
Om at være studerende på ITDD første semester
Pause
Studiekoordinator kommer og fortæller om studiet
Rystesammenaktivitet

11.10 - 11.40

11.40 - 12.10
12.10 - 12.40
12.40 - 13.00
13.00 - 14.00

Tips og tricks til at overleve på studiet
- Sådan overlever du zoom fatigue.
- Zoom på telefonen og så afsted.
Frokost
Walk and talk
Hvad kan i bruge tutorerne til i forbindelse med første semester?
Evaluering, farvel og på gensyn i næste uge!

Den videre studievelkomst på DPU
Fra torsdag d. 1.september starter semesteret på Au, men bemærk at vi på IT-DD allerede
starter d. 29. august med fremmøde i Aarhus. Undervisningsplaner, pensum, tid og sted finder
du på Brightspace og Timeplaner (se hvordan på Study@au). I den første tid på studiet vil du
opleve at få en del tilbud, der - i sammenhæng med og/eller rundt om din undervisning hver især og på forskellig vis vil klæde dig bedst muligt på til at komme igennem dit studium.
I forbindelse med opstarten d.29.-31. august vil der desuden være en workshop om
studiegruppeværktøjer, der giver dig og din studiegruppe vigtige redskaber til at skabe de
bedste rammer for jeres samarbejde. Du kommer også til at stifte bekendtskab med
biblioteket, som vil fortælle om deres mange tilbud og ressourcer. På Studieportalen kan du
også få overblik over de løbende arrangementer som bl.a. Studievejledningen og Arts
Karriere holder.
LIDT OM LIVET SOM FULDTIDSSTUDERENDE PÅ DPU
Et fuldtidsstudium svarer til 30 ECTS pr. semester. Omsat i timer siger det europæiske
meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem, at 1 ECTS er ca. 27,5 timer - altså ca. 825
timer på et semester. Det svarer i store træk til omkring 40 timer om ugen i de uger et
semester varer.
Du vil opleve, at der er nogle studieaktiviteter, der bliver initieret af undervisere og andre du
selv og/eller din studiegruppe skal tage initiativ til. Du vil opleve nogle aktiviteter med dine
undervisere og andre uden. Sidst men ikke mindst vil du opleve aktiviteter både på campus,
uden for campus og virtuelt. Men det er også vigtigt for os at understrege, at et studium er
mere end summen af undervisning og forberedelse. Det er også at deltage i andre tilbud,
der kan perspektivere dine studier. Det kan være, at du deltager i faglige debatcafeer,
studenterpolitiske møder eller workshops hos Arts Karriere eller biblioteket. Måske du læser
de artikler og gennemfører de studietekniske øvelser, der ligger på Studypedia. Det kan også
være, at du har en aftale med studievejledningen eller bruger byens kulturelle tilbud til at
perspektivere dine studier. Få gode råd til at planlægge din studietid og skabe gode
studievaner på AUs online ressource Studypedia

FØLG UDDANNELSEN OG DPU PÅ FACEBOOK
DSR

DSR – De Studerendes Råd på DPU understøtter studiemiljø og
godt studieliv. Hvis du vil følge med i, hvad der sker, eller selv har
ideer til foreninger eller andet, så kontakt DSR.
● Facebook gruppe
● Hjemmeside

DPU, Aarhus Universitet

Instituttets officielle Facebook-side, hvor der jævnligt kommer
relevante informationer.

Studievejledningen DPU

Studievejledningens Facebook-side, hvor der kommer opslag om
forskellige workshops og anden studierelevant information.

FIND VEJ TIL DPU
Brug hjemmesiden eller download app’en: AU Find

KONTAKTINFORMATION
Har du spørgsmål vedr. din uddannelse, som du ikke får svar på via Studieportalen eller
Studiestartsiden, kan du kontakte Studiecenteret eller Studievejledningen på DPU.
Er du i tvivl om noget vedrørende studiestarten, er du velkommen til at kontakte dine tutorer.
De er her for at hjælpe dig og dine medstuderende til at få en god studiestart

Vel mødt
Niels Beck, Tutor ITDD 2022
126763@cudim.dk
au126763@post.au.dk

