
 
 

 

VELKOMMEN TIL KANDIDATUDDANNELSEN I 
UDDANNELSESVIDENSKAB 

Campus Aarhus 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Kære nye studerende,  

Tillykke med din optagelse og velkommen til kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab 
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, 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 (aktive 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”   

• AU følger COVID situationen tæt og efterlever altid sundhedsmyndighedernes 
bestemmelser. Vi kan med kort frist blive nødt til at omlægge hele eller dele 
studiestarten og undervisningen til digitale løsninger. Hold dig derfor orienteret på 
studiestartssiderne helt frem til studiestart.  For at forberede dig på et eventuelt 
digitalt scenarie, skal du efter du har fået dit AU login følge vejledningen for at 
downloade ”Zoom” her og desuden opfordres du til at have et godt headset med 
mikrofon til rådighed).  

 
 

 

https://studypedia.au.dk/tekniske-vejledninger/brightspace
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/ka-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/
https://studerende.au.dk/sps/
https://studypedia.au.dk/tekniske-vejledninger/
https://studypedia.au.dk/tekniske-vejledninger/


 
 

 

Studiestartsdagene d. 25. august og 26. august 2021.  
 

Huskeliste til første dag: Vandflaske, en god madpakke, tøj efter vejret, ingen computer.  

 

Torsdag d. 25.august - Søauditorierne (Bygning 1250-304) 

8.45-9.30 Find din uddannelse foran Søauditorierne ved de lyseblå balloner. 
Kaffe, croissant, navneskilt og et første hej til dine tutorer og medstuderende. 
Herefter går vi ind i auditoriet Per Kirkeby (1250-304) og sætter os sammen. 

9.30-10.30 Velkomst til alle nye DPU-studerende ved Institutleder Claus Holm, Studieleder 
Anna Karlskov Skyggebjerg og studenterrepræsentant i Studienævnet Jonathan 
Sebastian Rossen samt lidt festlig morgensang. 

10.30-12.00 Velkomst v. tutorerne  
Sociale aktiviteter - lær dine medstuderende at kende 

12.00-13.00 Frokost - vi følges op til Nobelparken og spiser frokost i lokale 1481-341 

13.00-13.30 Præsentation af studiet og Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), 
Aarhus Universitet 
v. underviser Pia Cort  

13.30-13.45 Besøg fra Arts Karriere 

13.45-14.15 Besøg af Alumner fra Uddannelsesvidenskab 

14.15-14.30 Pause - hent kaffe og træk noget luft 

14.30-15.00 Besøg af modulkoordinatorerne fra Modul 1 og Modul 2 
v. Mie Plotnikof og Malou Juelskjær 

15.00-16.00 Besøg af 3. semester studerende fra kandidaten i Uddannelsesvidenskab - 
mulighed for at stille spørgsmål om studiet 

16.00-16.30 Vi følges hen til Studenterbaren på Nordre Ringgade  

16.30-20.00 Pizza* og kolde drikkevare i Studenterbaren og sociale aktiviteter 
 
Hygge med dine nye medstuderende. Man er selvfølgelig velkommen til at blive 
hængende længere, hvis man har lyst. 



 
 

 

*Der kommer et opslag op på jeres facebook-gruppe ‘KA Uddannelsesvidenskab 
Campus Aarhus 2022’ i uge 34. Her kan I vælge pizza, og så bestiller vi. Det er 
selvfølgelig også tilladt selv at medbringe mad, hvis ikke man ønsker en pizza.  
 

  

Huskeliste til anden dag: Vandflaske, en god madpakke, tøj efter vejret, ingen computer, kuglepen 
og blok. 

 

Fredag d. 26. august - lokale 1481-341 

9.00-9.15 Velkomst v. tutorerne  
Præsentation af dagens program 

9.15-9.25 Oplæg v. Uddannelsesnævnet for Uddannelsesvidenskab 
v. Jonathan Rossen 

9.25-9.35 Oplæg v. Studievejledningen 
v. Maria Solhøj Madsen  

9.35-9.45 Pause - stræk benene 

9.45-11.15 Introduktion til studiegrupper 
v. Rudolf Kjeldsen 

11.15-11.30 Introduktion til O-løb 

11.30-14.00 O-løb  
Lær universitetet at kende - inkl. frokostpause undervejs  

14.00-15.00 Lær din nye studiegruppe at kende 

15.00-15.20 Pause - hent kaffe og spis en snack 

15:20-15:30 Vi går udenfor til Den store studiegruppedyst 

15.30-17.00  Den store studiegruppedyst 

17.00-22.00 Socialt arrangement for alle DPU-studerende i Nobelkantinen. 
Paideia bar sælger kolde drikkevare og mad kan købes i Foodtrucks.               



 
 

 

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). 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. 

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 vigtig 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 på  Studypedia  

Eksempel på semesterskema:  

Modul 1 (20 ECTS) Modul 2 (10 ECTS) 

80 timer Undervisning  40 timer Undervisning 

270 timer Forberedelse: læsning, 
gruppearbejde, e-læring, 
forberedelse af oplæg, feedback, 
skriveøvelser mv.  

110 timer Forberedelse: læsning, 
gruppearbejde, e-læring, 
forberedelse af oplæg, feedback, 
skriveøvelser mv. 

200 timer Eksamen – skrive synopsis og 
mundtlig eksamen 

90 timer Skrive eksamensprojekt  

25 timer Studielivstid  15 timer Studielivstid 

575 timer Samlet timetal 255 timer Samlet timetal 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/tjekliste-til-nye-studerende/
https://studypedia.au.dk/


 
 

 

VELKOMMEN FRA DINE TUTORER 

Kære nye studerende 

Velkommen til kandidaten i Uddannelsesvidenskab! 
Nu er der ikke længe til studiestart, nye studiekammerater og nye faglige perspektiver. Måske er du 
lige flyttet til en ny by? Måske er det flere år siden, at du har taget en uddannelse? Måske kommer du 
fra et helt andet studie, hvor alt har fungeret anderledes? Livet som studerende kan være noget af en 
omvæltning, men du skal virkelig glæde dig!  

Vi cheftutorer glæder os i hvert fald til at tage imod dig! Vi startede selv på kandidaten sidste år, så 
det er ikke længe siden, at vi selv var i jeres sko. 

Det skal være trygt og rart at starte på et nyt studie og derfor har vi gjort vores allerbedste for at lave 
et fedt program til dig, så̊ du får en god studiestart! Vi håber, at vi i fællesskab med dig og dine nye 
medstuderende kan skabe et fedt uni-hold, hvor vi kan hjælpe hinanden bedst muligt igennem 
uddannelsen - både fagligt og socialt :-) 

 
Det er vigtigt for os, at du bliver klædt bedst muligt på til den 
kommende studietid, så vi anbefaler i allerhøjeste grad, at du 
møder op til de to introdage den 25. og 26. august. 

Vi står til rådighed både før, under og efter introdagene, så du 
er ALTID velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for 
hjælp eller et godt råd. Se under afsnittet “kontaktinformation 
- tutorernes kontaktoplysninger” for telefonnumre eller mail. 

Vi glæder os til at møde dig! 

 

De bedste hilsner 

Celia og Simone 

PS. Meld dig ind i Facebookgruppen: “KA Uddannelsesvidenskab Campus Aarhus 2022” allerede nu. 

 
  

https://www.facebook.com/groups/504401754752267/


 
 

 

VELKOMMEN FRA AFDELINGSLEDER 
Velkommen til kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab! 
 

Foran dig står to af dine vigtigste studieår. Du har nu pejlet dig ind på dine faglige interesser 
og du kan de næste år bygge videre på den store viden du allerede har erhvervet dig 
gennem din livslange uddannelse. Med mindst 16 års uddannelse bag dig, kommer du nu til 
uddannelsesvidenskab som en allerede professionel studerende. Du er på vej mod en 
fremtid og med dig har du viden og erfaringer, som du kan (og skal) bruge, bygge videre på, 
undre dig over, være kritisk over for og skabe på ny.  

De næste 2 år er år, hvor du aktivt skal forme din faglige og professionelle 
uddannelsesvidenskabelige identitet. Hvor ungdomsuddannelser og måske især starten af 
en bacheloruddannelse bevæger en på alle måder – socialt, personligt, fagligt – så er det 
nok for de fleste sådan, at når de starter på en kandidatuddannelse, at det er med større 
afklarethed om, hvor man er på vej hen. Det betyder ikke, at man ikke stadig kan blive i tvivl 
og undre sig over, hvor uddannelsen fører en hen, om det nu også var det man ville – eller 
om dette og hint nu er for svært, for let eller et stort AHA-øjeblik. Vi håber på at uddannelsen 
bliver fyldt med AHA-øjeblikke, men vi ved også, at uddannelse er hårdt arbejde. Ofte er det 
kedeligt, der er meget læsestof og det kan være frustrerende hele tiden at være i en 
situation, hvor man er på vej og under udformning, uden helt at have kontrol over processen. 
Og endemålet har det også med at være et bevægeligt mål. Frustration er en stor del af at 
være under uddannelse og det at kunne udholde usikkerhed, tvivl, modsætninger og 
forandringer er også - på en uddannelse- et vilkår.  

Vi er på uddannelsesvidenskab, både hvis vi selv skal sige det, og når vi bliver set på 
udefra, ret gode til at lave uddannelse. Og én ting ved vi og det er, at læring kræver opbrud. 
Jeg vil gå så langt som til at sige, at hvis du ikke kommer i tvivl, så lærer du ikke noget. Ikke 
at det skal være en opfordring til ’learning by frustration’ - men i øjeblikke, hvor du synes, det 
er for meget, så husk at du kan stole på processen! Der er ikke noget galt med dig, fordi du 
tvivler, bliver usikker, synes det er svært eller uforståeligt – det skal det være. Ellers lærer du 
jo ikke noget nyt. 

Du tænker måske: ”Ja, den er god med dig Pia. Det her kunne man helt sikkert gøre bedre 
og anderledes”. Til det vil jeg sige: Velkommen i uddannelsesnævnet! Vi er meget glade for 
at have vores dygtige og kritiske studerende siddende i uddannelsesnævnet, hvor du kan få 
indflydelse på uddannelsen. I studiestarten møder du jeres valgte repræsentanter og de vil 
fortælle om dine muligheder for indflydelse.  

Til slut vil jeg sige: Glæd dig! Glæd dig til dette introforløb tilrettelagt af dine dygtige, ældre 
medstuderende, og glæd dig til de næste to år, hvor du skal dykke ned i videnskaben om 
pædagogiske og uddannelsesmæssige praksisser, organiseringer og politikker. Glæd dig 
over, at du nu har to år, hvor det handler om din faglige og professionelle 
uddannelsesvidenskabelige profil, og hvor du har mulighed for at udvikle din faglige og 
personlige profil sammen med et hold af ligesindede. 
 

God vind på uddannelsen! 

Pia Bramming 

  



 
 

 

FØLG UDDANNELSEN OG DPU PÅ FACEBOOK 
Årgangsgruppe KA Uddannelsesvidenskab Campus Aarhus 2022  

Årgangsgruppe på Facebook  

 

Uddannelsesvidenskab En gruppe for alle nuværende og tidligere Uddannelsesvidenskabere 
Uddannelsesvidenskab  

 

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

 

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. 

• DSR's Facebookside  
• 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.  

  

https://www.facebook.com/groups/504401754752267/
https://www.facebook.com/groups/144171702322953/
https://www.facebook.com/PAIDEIABARN
https://www.facebook.com/DSRDPU/
https://dpu.au.dk/uddannelse/studiemiljoeveddpu/destuderendesraad/
https://da-dk.facebook.com/DPU.AarhusUniversitet/
https://da-dk.facebook.com/studvejdpu/


 
 

 

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

 
Den første dag mødes vi i Søauditorierne, hvor dine tutorer vil stå ude foran i lyseblå T-shirts og 
guide dig ind i Per Kirkeby Auditoriet (1250-304). 
 

 
 
Skal du parkere? Du kan se her, hvor det er muligt at parkere: Parkering 
 

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 

Tutorernes kontaktoplysninger: 

Celia Krag-Bendixen: 22 19 96 79 

Simone Albers: 23 49 47 27 

Eller på vores fælles mail: katutorudv22@outlook.com 

 

http://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort
http://www.au.dk/om/organisation/find-au/aufind/
https://auinstallation40.cs.au.dk/fileadmin/www.au.dk/personer_og_bygninger/kort/Parken_Offentlig_parkering.jpg
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/
mailto:katutorudv22@outlook.com
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