
 
 

 

VELKOMMEN TIL KANDIDATUDDANNELSEN I 

GENEREL PÆDAGOGIK 

Campus Emdrup 

 
 

Kære nye studerende,  

Tillykke med din optagelse og velkommen til kandidatuddannelsen i Generel Pædagogik 
på DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup. 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 

https://studypedia.au.dk/tekniske-vejledninger/brightspace


 
 

 

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:   

• 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 
microfon til rådighed).  

 
  

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/ka-dpu/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/ka-studiestartssider/studiestart-paa-kandidatuddannelser-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. 22.august og 23 august 2022.  
Jeres tutorer (igangværende studerende) har sammen med jeres undervisere planlagt to 
spændende dage fyldt med faglige og sociale aktiviteter.   

Mandag 22. august 2022 

8:45 - 09:30 Find din uddannelse i Mødestedet (Bygning A) ved de røde balloner. 
Kaffe, croissant, navneskilt og et først hej til dine tutorer og 
medstuderende. 

09:30 - 10:30 Velkomst til alle nye DPU studerende ved Institutleder Claus Holm, 
Studieleder Anna Klarskov Skyggebjerg og næstforperson i 
Studienævnet samt lidt festlig morgensang 

10:30 - 10:45 Vi følges til Generel Pædagogiks introlokale D170 

10:45 - 11:30 Velkommen til Generel Pædagogik og navnerunde. v/ cheftutorer 

11:30 - 12:15 Fagligt oplæg - Introduktion af modulerne på 1. semester 
Modul 1: Didaktik og læring v/Clemens Wieser 
Modul 2: Pædagogik, samfund og kultur v/ Lotte Hedegaard-Sørensen 

12:15 - 13:00 Frokostpause Madpakke eller kantinen 
Bogsalg – Academic Books sælger semesterets bøger i 
Aula/Mødestedet. Kig forbi 

13:00 - 14:00 Velkomst til uddannelsen 
v/Jørgen Huggler, Lektor, Afdelingsleder for pædagogisk filosofi og 
generel pædagogik og SN-forperson Jeanette Magne 

14:00 - 14:30 Studiegruppefacilitering  
Tutorerne fortæller om egne erfaringer med studiegruppearbejdet 

14:30 - 14:45 Studievejleder kommer og hilser 

14:45 - 15:00 Pause 

15:00 - 15:30 Studiegruppefacilitering  
Refleksion over forventninger til studiegruppe i små grupper 

15:30 - 16:00 Social aktivitet (Kahoot) og tak for i dag 

 
  



 
 

 

Tirsdag 23. august 2022 

9:30 - 10:00 Uddannelsesnævn- og studienævnsrepræsentant: 
Christian Esseman & Caroline Victoria Lentz 

10:00 - 10:15 Forening Generel Pædagogik: 
v/ Kristian Mads Hansen 

10:15 - 10:30 Pause 

10:30 - 11:00 Spørgerunde- Spørg og snak med en nuværende GP-studerende. 
v/Christian & Caroline) 

11:00 - 11:30 Tour de campus. Karl Weis-Fogh som er fagreferent, giver en rundvisning 
på biblioteket. 

11:30 - 12:15 Studiegruppedannelse  
Der bliver dannet studiegrupper ud fra gårsdagens facilitering. 

12:15 - 13:00 Frokostpause Madpakke eller kantinen 
Bogsalg – Academic Books sælger semesterets bøger i 
Aula/Mødestedet. Kig forbi 

13:00 - 14:00 Social aktivitet 
Lære hinanden at kende. 

14:00 - 15:00 Dannelse af studiegrupper 
Lærer hinanden at kende i din studiegruppe. 

15:00 - 15:30 Evaluering. v/Jeanette Magne 

Fra 16:00 Socialt arrangement for alle DPU studerende. BarBund sælger kolde 
drikkevare og mad kan købes i foodtrucks. Vi sidder ude, hvis vejret 
tillader det. 

 

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.   

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts


 
 

 

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 AUs online ressource 
Studypedia  

Eksempel på semesterskema:  

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

60 timer Undervisning  55 timer Undervisning 

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

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

65 timer Eksamen – skrive synopsis og 
mundtlig eksamen 

100 timer Skrive eksamensprojekt  

25 timer Studielivstid  30 timer Studielivstid 

410 timer Samlet timetal 415 timer Samlet timetal 

https://studypedia.au.dk/


 
 

 

VELKOMMEN FRA DINE TUTORER 
 
Vi hedder Sonia (venstre) og Sabina (højre), og vi skal være dine cheftutorer i studiestarten. 
Vi glæder os utrolig meget til at tage imod dig og have et par virkelig gode studiestartsdage 
sammen med dig og dine medstuderende, hvor vi sammen kan få styr på alt det som et nyt 
studie kræver. Vi vil gøre alt hvad vi kan, for at sikre jer den bedste studiestart! 

De første to dage vil byde på en masse nye indtryk, og det kan virke en smule 
overvældende. Men bare rolig, I vil stille og roligt få styr på de forskellige ting og vi vil, som 
jeres cheftutorer, hjælpe jer godt på vej og svare på alle de spørgsmål, som I må have både 
før, under og efter studiestart. Vi husker begge tydeligt vores studiestart, og tiden op til 
forløsningen af, endelig at starte på uddannelsen. Inden studiestartsdagene havde vi særligt 
fire spørgsmål som rumsterede i vores hoveder: Skal man medbringe computer? Hvad med 
madpakke? Er der noget som skal læses inden studiestart? Skal jeg købe alle bøgerne inden 
studiestart? 

Det er ikke nødvendigt at medbringe en computer, men en blok og en kuglepen kan være 
at anbefale. Det primære formål med studiestartsdagene er at informere og inspirere jer 
samt komme med gode råd i forhold til jeres studiestart og lære jeres medstuderende godt 
at kende. I forhold til madpakken er det helt op til jer selv, hvorvidt i foretrækker medbragt 
mad eller om I vil nyde godt af kantinens udvalg. Uanset hvad der spises, skal I nok få tid til 
at spise maden i ro og mag med jeres nye studiekammerater. I forhold til læsning i 
sommerferien, er der nogle grundbøger som er aktuelle på første semester, som I med fordel 
kan orientere jer i, hvis det virkelig kribler i fingrene med at komme i gang. Men det er helt 
lige så legalt at vente til studiestartsdagene med at danne et overblik over litteraturen på 
første semester. Vores personlige erfaring er, at sommerferien skal bruges på at holde ferie, 
da der er rigeligt med læsning, når studie først rigtigt går i gang. Det kan dog anbefales, at I 
orienterer jer i 1. semesters undervisningsplaner, som I kan finde inde på Brightspace under 
de pågældende moduler. I undervisningsplanerne kan I også finde den litteratur og de 
grundbøger, som underviserne anbefaler til modulet. I forhold til anskaffelse af bøger vil vi 
gerne nævne, at der på ingen måde er krav om at I skal have anskaffet alle bøger og 
litteratur inden studiestart. Det er helt op til jer selv hvorvidt i ønsker at købe bøgerne eller ej 
og vi vil i studiestartsdagene introducerer jer for “semesterhylden” på biblioteket, hvor alle 
bøger fra alle semester kan findes. Der er også salg af semesterets bøger på campus i 
studiestartsdagene.  

I løbet af introdagene, kommer vi desuden til at tage os af dannelsen af studiegrupperne 
sammen. Vi har tilrettelagt et forløb, hvor der vil være plads til at snakke om gruppearbejde, 
forventninger til samarbejde og til at lære hinanden at kende. Vi hjælper jer som facilitatorer 
i processen, og vi vil sørge for, at alle kan deltage og føler sig godt tilpas, så alle kommer til at 
være med i sin første gruppe inden semestrets start. 

  



 
 

 

Vi har oprettet en Facebook gruppe til jeres hold, hvor du løbende kan orientere dig, stille 
spørgsmål eller “små snakke” med dine medstuderende. Vi opfordrer til, at man finder 
facebookgruppen og bliver medlem, da det er vores mulighed for at kommunikere med jer 
inden studiestart. Klik eller søg på: “Generel Pædagogik DPU Emdrup 2022”. Hvis du har 
spørgsmål eller er du i tvivl om noget vedrørende studiestarten, er du velkommen til at 
kontakte os, dine tutorer. Vi glæder os utrolig meget til at møde dig og dine medstuderende 
efter sommerferien! 

 

Mvh. Dine tutorer – Sonia & Sabina. 

 

Kontaktoplysninger: 

 

   

 

 

 

 

 

 

Sonias AU mail: 202102547@post.au.dk            Sabinas AU mail: 202102548@post.au.dk 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/groups/4791757870929644
mailto:202102547@post.au.dk
mailto:202102548@post.au.dk


 
 

 

VELKOMMEN FRA AFDELINGSLEDER  
 

Kære ny studerende ved kandidatuddannelsen i Generel pædagogik 

Velkommen! 

Dine undervisere og jeg håber på, at du finder glæde og indsigt i de to år ved dit 
kandidatstudium. Dette vil bringe dig nye bekendtskaber og faglig fordybelse gennem 
læsning og undervisning. 

Vi vil bestræbe os på, at det bliver en udviklende og berigende rejse for dig. 

Hvis du undervejs på dit studium kommer i alvorlig tvivl om det ene eller det andet omkring 
dit studium, og virkelig ikke ved, til hvem eller hvor du skal henvende dig, eller dele det med 
– og måske føler, at andre muligheder er udtømte – så henvend dig til mig, der er 
afdelingsleder. 

Jeg ser frem til at møde dig ved studiestarten. Indtil da vil jeg ønske dig en god sommer! 

Mange hilsener 

 

Jørgen Huggler 

Lektor, dr.phil. 

Afdelingsleder 

Afdeling for pædagogisk filosofi og generel pædagogik 

DPU, Aarhus Universitet, Emdrup og Aarhus 

johu@edu.au.dk 

  

mailto:johu@edu.au.dk
mailto:johu@edu.au.dk


 
 

 

FØLG UDDANNELSEN OG DPU PÅ FACEBOOK 
 .   

GP Holdet 2022 Facebook – Generel Pædagogik DPU Emdrup 2022 

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

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.  

  

https://www.facebook.com/groups/4791757870929644
https://www.facebook.com/BarBund
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 
 

 

 

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 

 

 

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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