VELKOMMEN TIL KANDIDATUDDANNELSEN I
MATERIEL KULTUR DIDAKTIK
Campus Emdrup

Kære nye studerende,
Tillykke med din optagelse og velkommen til kandidatuddannelsen i Materiel Kultur Didaktik
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, 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:
-

-

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).

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 d. 22 august
Tid

Beskrivelse

Hvor

08.45-09.30

Når du ankommer vil du blive guidet til din uddannelse, så I sidder
samlet med kaffe og croissant.

Mødestedet
Bygning A

09.30-10.30

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

Mødestedet
Bygning A

10.30-11.30

Præsentation af program, tutorer og medstuderende.

A401

11.30-12.15

Fælles frokost - medbring gerne frokost

Tagterrasse

12.15-13.15

Materiel kultur leg

A401

13.15-13.45

Præsentation af undervisere

A401

13.45-14.45

Rundvisning om bygningens historie

A-bygning

14.45-15.00

Pause

15.00-15.15

Studievejledning

A401

15.15-16.00

Spørgetid, “how to be a go’ studerende”, alenetid med tutorer

A401

16.00-slut

Mulighed for at drikke en øl eller sodavand i Barbund med dine
nye medstuderende

BarBund

Tirsdag d. 23 august
Tid

Beskrivelse

Hvor

08.45-09.30

Præsentation af studiegrupper, UN, fagdag og studiekort

A401

09.30-10.30

Mød 2. års-studerende

A401

10.45-11.30

Studiegruppe øvelse: “How to finde rundt in the it-jungle”

A401

11.30-12.15

Fælles frokost - medbring gerne frokost

Tagterrassen

12.15-13.00

Rundvisning på campus

Hele campus

13.00-13.30

Biblioteksrundvisning

Biblioteket

13.30-14.00

Tid til bogsalg hos Academic Books i Mødestedet, pause og
mødes i A203

14.00-14.20

Oplæg om Almen Didaktik med Mikkel Stovgaard

A203

14.20-15.00

Almen Didaktik opgaveeksempler

A203

15.00-15.15

Pause

A203

15.15-16.00

Ryste-sammen øvelse - hvad er didaktik?

A203/tagteras
sen

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.

BarBund

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 (15 ECTS)

Modul 2 (15 ECTS)

40 timer

Undervisning med ekskursion

30 timer

Forelæsning

10 timer

Workshop

20 timer

Holdundervisning

260 timer

Forberedelse: læsning,
gruppearbejde, blogs, feedback,
arbejdspapir mv.

8 timer

Workshop

100 timer

Skrive eksamensprojekt og
mundtlig

260 timer

Forberedelse: læsning,
gruppearbejde, feedback,
arbejdspapir mv.

30 timer

Studielivstid

100 timer

Skrive eksamensprojekt

30 timer

Studielivstid

415 timer

Samlet timetal

410 timer

Samlet timetal

VELKOMMEN FRA DINE TUTORER
Hej og velkommen til
Vi er Camilla og Victoria og er jeres tutorer. Vi glæder os utrolig meget til at møde jer her ude på
Campus Emdrup. Det bliver to fantastiske dage fyldt med en masse gode indtryk. Forhåbentlig vil I
føle, at I bliver taget godt i hånden af os! Det er to sjove og lange dage – så husk at sætte dagen af,
så du har tid til at fordøje alt det nye.
Vi er selv på vores 3. semester og påbegyndte studiet sidste sommer. Vi husker selv følelsen af
sommerfugle i maven, spændtheden på endelig at kunne fordybe sig, og ikke mindst panikken over
alle de nye informationer. Husk, at introdagene netop er til for at sætte jer ind i alle tingene og give
jer en god start. Læs alle de informationer, I får udleveret, så I er godt klædt på, og hvis I har
ubesvarede spørgsmål, skal vi nok hjælpe jer, når i starter. Bøger skal I nok nå at købe - bare rolig ;)

3 hurtige inden studiestart:
1. Meld dig ind i Facebook-gruppen
Vi har lavet en facebook gruppe til jer som i finder ved at søge på ”Materiel kulturdidaktik 2022”.
2. Sæt allerede nu kryds i kalenderen d.2/9!
Materiel Kultur Didaktik holder fagdag for nuværende og tidligere studerende, det er en
super fantastisk og vigtig dag vi virkelig kan anbefale at komme til - se mere på Facebook!
3. Brug tid på den digitale studievelkomst ”Study@AU”
Så du har styr på det praktiske inden studiestart.

På glædeligt gensyn

Camilla og Victoria

FØLG UDDANNELSEN OG DPU PÅ FACEBOOK
Uddannelsesspecifik

“Materiel Kultur Didaktik”

Baren

Gå evt. ind og 'like' DPUs fredagsbar. Her kan du blive opdateret
om, hvornår der er fredagsbar på dit nye studium.
https://www.facebook.com/BarBund

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.

DIND 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
Tutorernes kontaktoplysninger:
Victoria Percy-Smith
26839248
202102508@post.au.dk
Camilla Braarup Larsen
223008575
202102516@post.au.dk

