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Kære nye studerende  

Tillykke med din optagelse og velkommen til kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab 
på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, 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 AU’s 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 stu-
dieordning, 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 el-

ler hjælpemidler, anbefaler vi dig snarest muligt at kontakte ”Særlig Pædagogisk 
Støtte”   
 

  

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


 
 

 

 

 

Studiestartsdagene d. 22. august og 23. august 2022.  
Jeres tutorer har sammen med jeres undervisere planlagt to spændende dage fyldt med 
faglige og sociale aktiviteter.   

Mandag d. 22.august  
8.45-9.30 Find din uddannelse i Mødestedet (Bygning A) ved de lyseblå balloner. 

Kaffe, croissant, navneskilt og et første hej til dine tutorer og medstude-
rende. 

9.30 -10.30 Velkomst til alle nye studerende ved Institutleder Claus Holm, Studieleder 
Anna Klarskov Skyggebjerg og næstforperson i Studienævnet Pernille 
Bruun-Hansen samt lidt festlig morgensang 

10.30-11.30 Vi følges til lokale A200, velkomst ved tutorer og introduktion til medstude-
rende 

11.30-12.30 FROKOST (medbring selv mad eller køb i kantinen) 
Academic Books sælger semesterets bøger i Mødestedet – nå gerne forbi 

12.30-13.00 Rundvisning på campus m. intro til bibliotek og andre vigtige pejlemærker 
13.00-13.45 Velkommen til Uddannelsesvidenskab v. afdelingsleder Pia Bramming 
13.45-14.00 PAUSE 
14.00-14.30 Panel-spørgerunde m. studerende 
14.30-14.40 KORT PAUSE 
14.40-15.45 Studiegruppedannelse v. Rudolf Kjeldsen 
15.45-16.00 Tak for i dag  
16.00-22.00 Socialt arrangement for nye studerende på tværs af uddannelser. Bar-

Bund sælger kolde drikkevarer. Vi sidder ude, hvis vejret tillader det. 
 

Tirsdag d. 23.august  
9.00-9.30 Opsamling på i går 
9.30-9.45 Intro til studievejledningen v. studentervejleder 
9.45-10.30 Intro til modulet ”Udvikling og ledelse af mennesker og organisationer” v. 

Mie Plotnikof 
10.30-10.45 PAUSE 
10.45-11.30 Intro til modulet ”Forvaltning og styring af uddannelse og pædagogisk 

praksis” v. Pia Cort 
11.30-11.45 ARTS Karriere v. Mai-Lis Skotte 
11.45-12.30 FROKOST (medbring selv mad eller køb i kantinen) 

Academic books sælger semesterets bøger i Mødestedet – nå gerne forbi 
12.30-15.30 Teambuilding 
15.30-16.00 Afrunding & evaluering 
16.00-02.00 Socialt arrangement for alle studerende. BarBund sælger kolde drikkeva-

rer 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. Undervisningspla-
ner, 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 sam-
arbejde. Du skal også en tur forbi biblioteket, som vil fortælle om deres mange tilbud og res-
sourcer. 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 merit-
overførsels- 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, studenterpoli-
tiske 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 et semesterskema 
Modul 1 (20 ECTS) 

Udvikling og ledelse af mennesker og organisationer 

Modul 2 (10 ECTS) 

Metodologi i kvalitativt perspektiv 

58 timer Undervisning  30 timer Undervisning 
19 timer Kollektiv akademisk vejledning 12 timer Kollektiv akademisk vejledning 
350 timer Forberedelse: læsning, gruppear-

bejde, e-læring, forberedelse af 
oplæg, feedback, skriveøvelser 
mv.  

173 timer Forberedelse: læsning, gruppear-
bejde, e-læring, forberedelse af op-
læg, feedback, skriveøvelser mv. 

90 timer Eksamen – skriftlig synopsis og 
mundtlig eksamen 

45 timer Portfolio-eksamen 

30 timer Studielivstid  13 timer Studielivstid 
547 timer Samlet timetal 273 timer Samlet timetal 

Husk på at ovenstående er vejledende timesatser baseret på den forventede arbejdsbelast-
ning i forhold til moduler på henholdsvis 10 og 20 ECTS. Fordelingen af timer på de enkelte 
elementer kan derfor variere i kraft af ændringer i skema og individuelle behov.  

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


 
 

 

VELKOMMEN FRA DINE TUTORER 
Velkommen til kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab 

Som jeres tutorer glæder vi os til at møde jer og få nogle fantastiske introdage sammen. Vi 
hedder Camilla og Markus og er begge nuværende kandidatstuderende i Uddannelsesviden-
skab på Campus Emdrup. Camilla er tidligere uddannet socialrådgiver og har efterfølgende 
arbejdet på det specialiserede børne- og ungeområde. Camilla læser Uddannelsesvidenskab 
med intentionen om at skulle specialisere sig inden for udvikling og ledelse af humane res-
sourcer og organisationer. Ved siden af studiet arbejder Camilla som HR Development and 
Learning Student Assistant hos Nets. Markus har en bachelorgrad i uddannelsesvidenskab fra 
2021 og arbejder ved siden af uddannelsen i Forskningsstøtten på DPU. I efteråret skal Markus 
specialiserer sig inden for forvaltning og styring af uddannelse og læring.  

Vi håber meget på, at vi med vores brede profil kan besvare jeres spørgsmål og hjælpe jer 
godt i gang med studiet. 

Vi har sammensat ovenstående program til jer, med tanke på at sikre en god balance mellem 
fagligt og socialt indhold. Orienter jer gerne i programmet og noter jer eventuelle spørgsmål, 
som kan stilles den første dag. Vær desuden opmærksomme på, at I selv skal sørge for frokost. 
Der vil være mulighed for at købe mad i kantinen eller en Netto, der er DPUs nabo. 

Der er desuden lavet en Facebook-gruppe kun for jer på Uddannelsesvidenskab, Campus 
Emdrup. Gå meget gerne ind og tilføj jer selv, da der også kan komme lidt information omkring 
intro-dagene her og er mulighed for at have kontakt med os omkring spørgsmål. Gruppen 
findes via dette link: Facebookgruppe for KA Uddannelsesvidenskab 2022, Campus Emdrup 

Derudover findes der også Facebookgruppen for alle Uddannelsesvidenskabere, hvor der 
jævnligt slås jobopslag, gode artikler med mere op.  

Skulle I have nogle spørgsmål forud for introdagene eller på selve dagen kan vi kontaktes på 
følgende mailadresser:  

Camilla: 202103075@post.au.dk Markus: 201805779@post.au.dk 

Med venlig hilsen 
Camilla og Markus 

 

  

https://www.facebook.com/groups/1112395072954248/
https://www.facebook.com/groups/144171702322953/
mailto:202103075@post.au.dk
mailto:201805779@post.au.dk


 
 

 

VELKOMMEN FRA AFDELINGSLEDER, PIA BRAMMING 
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 uddan-
nelsesvidenskab 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 uddannelsesviden-
skabelige identitet. Hvor ungdomsuddannelser og måske især starten af en bacheloruddan-
nelse 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 uddan-
nelsen 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 ind-
flydelse på uddannelsen. I studiestarten møder du jeres valgte repræsentanter og de vil for-
tælle 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 uddannelsesviden-
skabelige profil, og hvor du har mulighed for at udvikle din faglige og personlige profil sam-
men med et hold af ligesindede. 

God vind på uddannelsen! 

Pia  



 
 

 

FØLG UDDANNELSEN OG DPU PÅ FACEBOOK 
       

Baren Gå evt. ind og 'like' DPUs fredagsbar. Her kan du blive opdateret 
om, hvornår der er fredagsbar på dit nye studium. Du finder dem 
på Facebooksiden 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 re-

levante informationer. 

Studievejledningen DPU  Studievejledningens Facebook-side, hvor der kommer opslag om 
forskellige workshops og anden studierelevant information. FIN 

 

FIND VEJ TIL DPU 

 

 
  

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/


 
 

 

 

KONTAKTINFORMATION 
Har du spørgsmål vedr. din uddannelse, som du ikke får svar på via Studieportalen eller Stu-
diestartsiden, 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: 

Markus Noach Bräuner   Camilla Schack 

Mail: 201805779@post.au.dk   Mail: 202103075@post.au.dk 

Tlf.: +45 2241 5507 

 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/
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:201805779@post.au.dk
mailto:202103075@post.au.dk
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