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VELKOMMEN TIL KANDIDATUDDANNELSEN 

I PÆDAGOGISK ANTROPOLOGI: Campus Aarhus 

 

Kære nye studerende,  

Tillykke med din optagelse og velkommen til kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi på DPU, 

Aarhus Universitet, Campus Aarhus. Vi glæder os meget til at møde dig og byde dig velkommen.  

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.  

Før studiestarten 

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. Med 

Study@Au bliver du introduceret til bl.a. AU som organisation, din studieordning, de digitale platforme 

du skal bruge i dit nye studieliv, til de mange ressourcer AU tilbyder dig som studerende (fx.bibliotek, 

https://studypedia.au.dk/tekniske-vejledninger/brightspace
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Studievejledningen, Karrierevejledningen mv) og så selvfølgelig de mange faglige og sociale 

fællesskaber, du har mulighed for at engagere dig i din studietid.  

Desuden opfordrer vi dig til at bruge tid på at klikke lidt rundt på følgende sider (Links):   

- Studiestartssiderne for studerende på ARTS  

- Studiestartssiden for DPU studerende og for din konkrete uddannelse 

Tjekliste til studiestartere med en ”need to do” liste inden studiestart 

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” 

  

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/ka-studiestartssider/studiestart-paa-kandidatuddannelser-dpu
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/ka-dpu/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/tjekliste-til-nye-studerende/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts
https://studerende.au.dk/sps/
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Studiestartsdagene d. 25. august og 26. august 2022. 
Jeres tutorer (igangværende studerende) har sammen med jeres undervisere planlagt to spændende 

dage fyldt med faglige og sociale aktiviteter. 

Torsdag d. 25.august  

Kl. 8.45-9.30 Vi starter i Søauditorierne (1250-304).  

Find din uddannelse ved de mørkegrønne balloner. 

Kaffe, croissant, navneskilt og et første hej til dine tutorer og medstuderende.  

Kl.9.30-10.30 Velkomst til alle nye DPU-studerende ved Institutleder Claus Holm, Studieleder 

Anna Klarskov Skyggebjerg og studentermedlem i Studienævnet Joanathan 

Sebastian Rossen samt lidt festligt morgensang. 

10.30-11.45 I samlet flok går vi op til Nobel: Bygning 1483 lokale 344. Her spiser vi frokost. 

(Medbring gerne madpakke og ellers er der mulighed for at købe i kantinen)  

11.45-12.45 Velkomst og oplæg af afdelingsleder Ida W. Winther  

12.45-13.00 Pause 

13.00-13.45  “Speed dating” 

13.45-15.45  Rundvisning på Uni. Her bliver I inddelt i mindre hold. 

15.45-16.00 Afrunding af dagen 

 

Fredag d. 26. august 

09.15-09.30 Vi mødes i Bygning 1483 lokale 344 i Nobel. Tutorerne byder velkommen   

09.30-10.45 Opkobling til AU’s internet og introduktion til diverse platforme.  

(Husk computer til denne dag).  

Infrastruktur omkring UN, årgangsrepræsentant og det sociale liv  

10.45-11.00 Pause  

11.00-11.45 Fagligt oplæg ved lektor Maja Hojer Bruun  

11.45-12.15 Frokostpause  

(Medbring gerne madpakke og ellers er der mulighed for at købe i kantinen)  
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12.15-13.00 Fagligt oplæg ved lektor Jakob Kruse Jensen  

13.00-13.15 Pause  

13.15-13.45 Oplæg ved studievejledningen (15 min) og vores erfaringer med at være i 

studiegrupper 

13.45-14.00 Pause 

14.00-14.45 Inddeling i studiegrupper (Survey)  

14.45-15.00 Pause  

15.00-15.15 Oplæg ved Pædagogisk Antropologisk Forening (PAF)  

15.15-15.30  Afslutning og evaluering af studiedagene samt intro til aftenens arrangement  

15.30-16.00  Fri leg  

16.00-22.00 Fest for alle nye studerende på DPU (I Nobels kantine) 

(Mulighed for at købe mad og drikke) 

 

Den videre studievelkomst på DPU 

Fra torsdag d. 1.september starter semesteret og hermed din undervisning. Undervisningsplaner, 

pensum, tid og sted finder du på Brightspace og Timeplaner (se hvordan på Study@au.dk). 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. Der vil f.eks. være en workshop om studiegruppeværktøjer, der giver dig og din studiegruppe 

vigtige redskaber til at skabe de bedste rammer for jeres samarbejde. Du skal også en tur forbi 

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.   

  

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/tjekliste-til-nye-studerende/
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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. I nedenstående model kalder vi denne tid for 

”Studielivstid”. Få gode råd til at planlægge din studietid og skabe gode studievaner  Studypedia  

Eksempel på semesterskema:  

Modul 1 (15 ECTS) Modul 2 (15 ECTS) 

60 timer Undervisning  55 timer Undervisning 

260 timer Forberedelse: læsning, gruppearbejde, 
forberedelse af oplæg, feedback, 
skriveøvelser mv.  

230 timer Forberedelse: læsning, 
gruppearbejde, forberedelse af 
oplæg, feedback, skriveøvelser mv. 

65 timer Eksamen: Skrive synopsis og mundtlig 
eksamen 

100 timer Skriftlig opgave og mundtlig 
eksamen   

25 timer Studielivstid  30 timer Studielivstid 

410 timer Samlet timetal 415 timer Samlet timetal 

https://studypedia.au.dk/
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VELKOMMEN FRA DINE TUTORER 

HEY! Tillykke med at du er blevet optaget på den bedste uddannelse på DPU - Pædagogisk 

Antropologi. Vi er dine nye tutorer, som vil holde dig i hånden og vise dig vej ind i universitetsverdenen. 

Vi har planlagt et program de første to dage af dit nye studieliv, som vi håber, at du vil deltage i som 

optakt til semesterstart d. 1. september (se programmet ovenfor, s. 2-3). Første dag, torsdag d. 25. august, 

mødes vi ved hovedindgangen til Søauditorierne (se s. 9). Her står vi klar til at tage imod jer iført 

mørkegrønne t-shirts, hvor vi vil starte ud med en fælles morgenmad og velkomst. Denne dag behøver 

du ikke at medbringe din computer, da vi skal bevæge os rundt på campus og derfor være en del 

udenfor (klæd dig på efter vejret). Anden dag, fredag d. 26. august, skal vi bruge computer, så tag dem 

med. Vi opfordrer desuden til at have madpakke og lækre snacks med begge dage. Da det kun er ét 

år siden, at vi startede på uddannelsen, husker vi tydeligt hvor overvældende, det var med nye 

mennesker og fede indtryk. So don’t worry - der er ingen dumme spørgsmål. Spørg hellere en gang for 

meget, end en gang for lidt! Vi har oprettet en eksklusiv facebookgruppe kun til jer (og os), hvor I kan 

kommunikere med hinanden og stille spørgsmål 

https://www.facebook.com/groups/379049767502288. Hvis I ikke har Facebook, kan I kontakte en af 

os tutorer. Desuden er I altid velkomne til at kontakte os før, under og efter studiestart. Vi glæder os til at 

møde jer og få nogle gode introdage sammen. Nyd sommeren før det går løs!   

Bedste hilsner tutorgruppen       

Hold øje med os, når du ankommer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/379049767502288
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FØLG UDDANNELSEN OG DPU PÅ FACEBOOK 

Pæd. Ant. 2022  Gå ind på holdets facebook side. Her kan du blive opdateret om 
relevante informationer om studiestart.  

- https://www.facebook.com/groups/379049767502288  

 

Baren Gå evt. ind og 'like' DPUs fredagsbar, Paideia. Her kan du blive opdateret 
om, hvornår der er fredagsbar på dit nye studium. 

- Https://www.facebook.com/PAIDEIABARN 

 

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. 

- https://www.facebook.com/DSRDPU/ 
- https://dpu.au.dk/uddannelse/studiemiljoeveddpu/destuderendesra

ad/ 
 

DPU, Aarhus Universitet https://da-dk.facebook.com/DPU.AarhusUniversitet/, hvor der jævnligt 
kommer relevante informationer. 

Studievejledningen DPU  https://da-dk.facebook.com/studvejdpu/, hvor der kommer opslag om 
forskellige workshops og anden studierelevant information.  

 

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. 

 

  

https://www.facebook.com/groups/379049767502288
https://www.facebook.com/PAIDEIABARN
https://www.facebook.com/DSRDPU/
https://da-dk.facebook.com/DPU.AarhusUniversitet/
https://da-dk.facebook.com/studvejdpu/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/vejledningstilbud/studiecenter-arts/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/vejledningstilbud/studievejledere/edu/
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FIND VEJ TIL DPU 
Brug hjemmesiden eller download app’en: AU Find 

Billede af Søauditorierne. Her mødes vi torsdag d. 25. august. Se efter de mørkegrønne balloner. 

 

 

Billede af Nobels lokaler. Her mødes vi fredag d. 26 

 

http://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort
http://www.au.dk/om/organisation/find-au/aufind/

	VELKOMMEN TIL KANDIDATUDDANNELSEN
	I PÆDAGOGISK ANTROPOLOGI: Campus Aarhus
	FØR, UNDER OG EFTER STUDIESTARTSDAGENE
	Før studiestarten
	Studiestartsdagene d. 25. august og 26. august 2022.
	Den videre studievelkomst på DPU

	LIDT OM LIVET SOM FULDTIDSSTUDERENDE PÅ DPU
	VELKOMMEN FRA DINE TUTORER
	FØLG UDDANNELSEN OG DPU PÅ FACEBOOK
	KONTAKTINFORMATION
	FIND VEJ TIL DPU

