VELKOMMEN TIL KANDIDATUDDANNELSEN I
Didaktik (Musikpædagogik)
DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup

Kære nye studerende,
Tillykke med din optagelse og velkommen til kandidatuddannelsen i Didaktik (Musikpædagogik) 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 fremstiller vi her i velkomstbrevet links til diverse
uddannelsesrelaterede portaler, så du kan komme godt fra start. Du vil kunne se disse på næste
side. Vi har også planlagt et studiestartsprogram til dig mandag d. 22/8 og tirsdag d. 23/8, som giver
dig mulighed for både at få styr på alt det praktiske, få indsigt i det faglige miljø, du skal være en del
af, og selvfølgelig for at møde dine medstuderende, undervisere og igangværende studerende. Ud
over de to dage, vil der være øvrige aktiviteter både før og efter studiestarts dagene, som vi stærkt
anbefaler dig at deltage, så du kan få den bedst mulige start på DPU.

FØR STUDIESTARTSDAGENDE
Du har modtaget et velkomstbrev fra studiestartskoordinatorerne med et link til vores digitale
studievelkomst ”Study@AU”. 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 (f.eks. bibliotek, Studievejledningen,
Karrierevejledningen mv) og så selvfølgelig de mange faglige og sociale fællesskaber, du har
mulighed for at engagere dig i din studietid.

Vi opfodrer dig til at bruge lidt tid på:
•

Studiestartssiderne for studerende på ARTS
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/

•

Studiestartssiden for DPU studerende og for din konkrete uddannelse
Studiestart på kandidatuddannelser DPU 2022 (au.dk)

•

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

•

Hvis du har særlige behov/funktionsnedsættelse og har brug for vejledning, støtte eller
hjælpemidler, anbefaler vi dig snarest muligt at kontakte ”Særlig Pædagogisk Støtte”

Program for studiestartsdagene d. 23. august og 24. august 2021
Jeres tutorer har sammen med jeres undervisere planlagt to spændende dage fyldt med faglige og
sociale aktiviteter.

Mandag den 22. august
Tid

Beskrivelse

Hvem

Hvor

08.4509.30

Find din uddannelse + navneskilt, kaffe og
croissant

Fælles for alle nye
kandidatstuderende

Aula

09.3010.30

Velkomst til alle nye DPU studerende ved
institutleder

Fælles for alle nye
kandidatstuderende

Aula

10.3010.45

Pause

10.4511.00

Velkommen på studiet, præsentation af
underviser og tutorer samt gennemgang af
programmet for studiestart

Frederik Pio, Thomas
og Julie

A416

11.0011.30

Præsentation af studerende, hvor vi
kommer ind på den musikrettede og
pædagogiske baggrund samt interesser

Alle

A416

11.3011.50

Musikpædagogik som akademisk studie i
en kompleks verden: Fag og
pædagogik/teori og praksis

Frederik Pio

A416

11.5012.20

Frokostpause

12.2012.30

Studievejledningen

12.3013.00

Studiegrupper – forventninger og behov

Frederik Pio

A416

13.0013.30

Tutorerne fortæller om deres erfaringer på
studiet

Thomas og Julie

A416

13.3013.45

Pause

13.4514.00

Info om UN og SN

Frederik Pio og Julie

A416

14.0014.30

Rundvisning på studiet

Frederik Pio, Thomas
og Julie

14.30????

Social aktivitet

A416

Udenfor

Tirsdag den 23. august
Tid

Beskrivelse

Hvem

Hvor

09.1509.30

Ankomst og godmorgen

Frederik Pio

A416

09.3010.00

Musikalsk skabende øvelse

Peter Bruun

A416

10.0010.45

Præsentation af uddannelsens
struktur og indhold

Frederik Pio

A416

10.4511.00

Pause

11.0011.30

Præsentation af de andre
undervisere

Finn Holst
Kim Boeskov
Peter Bruun
Frederik Pio

A416

11.3012.00

Frokost

12.0012.30

Karrierefortælling fra alumner

Ann-Louise

A416

12.3013.00

Præsentation af Brightspace

Frederik Pio

A416

13.0013.30

Biblioteksrundvisning med
studerende fra Didaktik (matriel
kultur)

13.3014.00

Fællesgang til D-bygning, tid til
bogsalg + pause

14.0014.20

Oplæg om AD med Mikkel
Stovgaard

Fælles didaktik tutorer +
Mikkel

D170

14.2015.00

Oplæg om AD opgaveeksempler

Fælles didaktik tutorer +
Mikkel

D170

15.0015.15

Pause

Fælles didaktik tutorer +
Mikkel

D170

15.1516.00

Ryste-sammen øvelse på tværs
af didaktik hold

Fælles didaktik tutorer

D170/udendørs

16.00-?

Fælles café

Fælles for alle nye
kandidatstud.

BarBund

Biblioteket

VELKOMMEN FRA DINE TUTORER
Hej, nye studerende på Musikdidaktik (Musikpædagogik). Jeg
hedder Thomas Spragge, og jeg skal sammen med Julie være
jeres tutor i opstartsfasen af jeres studie. Jeg glæder mig SUPER
meget meget til at møde jer i opstartsdagene d. 22.08. og 23.08.
Her er et billede af mig, så I kan genkende mig, når vi mødes på
DPU.

Også et hej og velkommen til herfra! Mit navn er Julie og der er et billede
af mig her! Vi kommer altså til sammen at være til rådighed for jer i
opstartsfasen, viser jer rundt på matriklen og kommer til at fortælle lidt om
vores oplevelser. Men I kan løbende i introdagene stille os alle de
spørgsmål, I brænder inde med omkring alt fra sociale arrangementer, til
universitetets fysiske opbygning, herunder universitetets forskellige
afdelinger og lokaler. I skal også være velkommen til at spørge ind til
mine personlige erfaringer omkring studiet og dets opbygning, samt stille
spørgsmål omkring Brightspace eller andre web-relaterede emner.
På grund af uddannelsens opbygning kommer vi til at have musikdidaktik
sammen på første semester (som så er tredje semester for mig). Jeg
glæder mig rigtig meget til at lære jer at kende!

FØLG UDDANNELSEN OG DPU PÅ FACEBOOK
Facebookgruppe
Thomas og Julie har oprettet en facebookgruppe for jeres hold. Denne er oprettet, så I har
mulighed for at stille spørgsmål inden studiestarten, samt sige hej til jeres medstuderende
inden studiestarten. Gruppen kan findes ved at søge på: Didaktik (musikpædagogik) 2022 –
eller via dette link: https://www.facebook.com/groups/782362546453708/
Lige så snart Thomas og Julie får fat i listen over jer nye studerende, vil de danne sig et
overblik over jer i facebookgruppen, og invitere dem med som eventuelt mangler at ansøge.

Tutorens kontaktoplysninger:
Thomas
Julie

– 202001992@post.au.dk
– 202103886@post.au.dk

Fagkoordinator:
Frederik

– frpi@dpu.dk

DEN VIDERE STUDIEVELKOMST PÅ DPU
Fra onsdag d. 1.september starter semesteret og hermed din undervisning. Undervisningsplaner,
pensum, tid og sted finder du på Brightspace og Timeplaner (se hvordan på AU Studypedia). 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 studiegrupper, hvor du og din gruppe får vigtige
redskaber til at skabe de bedste rammer for samarbejdet. 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 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

VELKOMMEN FRA AFDELINGSLEDER
VELKOMSTHILSEN FRA AFDELINGSLEDER FOR FAGDIDAKTIK

Kære nye studerende,
TILLYKKE med optagelsen, og velkommen til kandidatuddannelsen i didaktik med særligt
henblik på dansk. Vi glæder os meget til at møde jer til studiestarten, hvor jeres tutorer
fra danskdidaktikstudiet, mine kolleger og jeg vil fortælle om studiets form og indhold,
og hvor vi vil tage fat på nogle af de danskfaglige emner og diskussioner, som
uddannelsen relaterer sig til. I studiestartsdagene vil vi desuden introducere til
forskellige tilbud på DPU og til de råd og nævn, som studerende på Aarhus Universitet er
repræsenteret i. Studiestarten ligger i uge 34, og straks herefter begynder jeres 1.
semester. Som nye studerende skal I følge modul 1: Almen Didaktik og modul 2:
Analyse og fortolkning. Hvis man er hel på del-studerende, følger man ét af de to fag. I
Studiestartsugen bliver I introduceret til begge moduler.
I kan forberede jer til studiet ved at sætte jer ind i de undervisningsplaner, som
beskriver hvert modul. Undervisningsplanerne kan I finde via studiestartssiden:
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/
Derudover kan I anskaffe den litteratur, som er nævnt i undervisningsplanen.
Der er også link hertil på hvert moduls side på intranettet Brightspace. Fra 1. september
kan man logge på her https://brightspace.au.dk/ og systemet vil så vise de moduler, I er
tilmeldt. Skulle I være i tvivl om noget, er det en god idé at tage kontakt til en
studievejleder. Både i Emdrup og i Aarhus findes der studenterstudievejledere, som har
erfaringer at dele ud af. Ellers vil vi forsøge at svare på det meste i studiestartsugen.
Vi glæder os til at møde jer til august. Fortsat god sommer!
Bedste hilsner,
Helle Rørbech
Afdelingsleder og Uddannelseskoordinator for dansk didaktik

.

Baren

Covid-19’s jerngreb har løsnet sig og derfor er fredagsbaren på DPUEmdrup åben igen. Via dette link kan Du gå ind på deres facebookside:

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
• De Studerendes Råd (au.dk)

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

