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Velkommen til Internationale Studier
Head of Department, Uwe Skoda
I would like to take this opportunity to welcome you wholeheartedly on behalf of the
entire Department of Global Studies with its master programs in European Studies,
International Studies and Global and Area Studies!
The Department of Global Studies at Aarhus University consists of seven sections or
“areas” – Brazilian Studies, China Studies, European Studies, India and South Asia
Studies, International Studies, Japan Studies and Russia Studies. Taking a
transdisciplinary approach, Global Studies combines approaches from different
disciplines such as history, cultural studies and anthropology, but also political science,
sociology or others. Moreover, the regions, we deal with, or in some cases nations, their
histories and societies are considered, as in many ways entangled and have influenced
each other in innumerable ways. Similarly, the abovementioned disciplines are interconnected and often address the same or related issues, although the perspective
might differ.
Global Studies as a department includes scientific staff as well PhD students and post
docs, trainees, secretaries, affiliated researchers and lecturers, many of whom you will
meet rather soon. Very importantly, it also includes you as student(s), and I am confident
that your studies at our department will prepare you well to work in either research or
teaching, in public institutions or the private sector. All of it requires increasingly global
competencies, but also critical approaches we wish to foster at the department.
Apart from classroom teaching, there are plenty of activities going on in the form of
seminars, conferences and other events at the Department – organized by staff as well
as the student associations. Furthermore, you are welcome and encouraged to
participate in the functioning of the department through its councils in order to
contribute to an on-going dialogue we have with all stakeholders on the various
programmes and how to develop them further.
Once again, a warm welcome to the Department, the School and University and also to
Aarhus itself, if you are new to the city. We all are looking forward to the new semester,
and to meet you.
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All best wishes for the start of the semester and the semester itself!

Om velkomstpjecen
Her i pjecen finder du relevant information omkring din opstart på kandidatuddannelsen
i Internationale studier. I introdagene vil du blive introduceret til dine fag og undervisere
samt til de foreninger og udvalg, der er relevante for dig som studerende på Arts.
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Praktisk information
•

Vejvisning
Globale studier ligger i Nobelparken, som du genkender ved de storslåede
røde bygninger - illustreret på forsiden af pjecen. Her vil de fleste
arrangementer i introduktionsdagene foregå. Undtagelser fremgår i
ugeskemaet her i pjecen, hvor bygningsnummer og lokale vises sammen
med faget. For at få hjælp til at finde vej, kan du downloade AU’s Find-app
her.

•

Kantine
Gider du ikke smøre madpakke i introduktionsdagene – eller ønsker du
generelt den nemme løsning, så finder du lækre kantiner over alt på AU’s
Campus. Den nærmeste for dig er Nobelkantinen, som ligger centralt i
Nobelparken. Her finder du et bredt udvalg af mad og drikke – både til den
lille og store sult.

•

Kontakt
Er du i tvivl om noget, eller har spørgsmål, der relaterer sig til programmet i
introduktionsdagene, er du velkommen til at kontakte afdelingskoordinator
Julie Schultz Pedersen på mail Julp@cas.au.dk.

5

VELKOMSTUGEN 2022

Introduktionsprogram, uge 35
Mandag d. 29. august, kl. 10:00-13:00: Undervisning i International Project
Management

Bygning 5008, lokale 127 (1. etage)
Holdundervisning med Vladimir Douglas Pacheco Cueva

Tirsdag d. 30. august, kl. 11:00-13:00: Velkomstfrokost og underviserpræsentation

Bygning 1481, lokale 237
Hagen Schulz-Forberg byder jer velkommen, og du får også mulighed for at møde dine
andre undervisere, som vil give en kort præsentation af deres kurser. Der vil blive
serveret sandwich, så lad blot madpakken blive hjemme.
Tirsdag d. 30. august, kl. 14:00-17:00: Undervisning i Global Politics

Bygning 5008-139
Holdundervisning med Christina Maria Flescher Fominaya

Onsdag d. 31. august, kl. 08:00-11:00: Undervisning i International Project Management

Bygning 5008, lokale 131
Holdundervisning med Vladimir Douglas Pacheco Cueva

Torsdag d. 1. september, kl. 08:00-11:00: Undervisning i Global Society

Bygning 5008, lokale 140
Holdundervisning med Chiara Bresciani
Torsdag d. 1. september, kl. 11:30-12:00: Oplæg af Arts Karriere

Bygning 5008, lokale 140
Arts Karriere støtter dig i din karriereudvikling imens du studerer på AU. Til dette oplæg vil
Arts Karriere præsentere de aktiviteter og karriererelaterede tilbud du kan deltage under
dine studier. Der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål relateret til din karriere og
arbejdsmarkedet generelt.
Torsdag d. 1. september, kl. 13:00-15:00: Kandidatintroduktion til studievejledningen

Bygning 1465, lokale 218
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Alle kan nyde godt af at møde op og modtage den grundige introduktion, som
studenterstudievejleder Josephine Møller Jensen har forberedt til jer på Internationale
studier. Josephine er som studenterstudievejleder den, der kan hjælpe jer med jeres
personlige studieforhold, og generelt holde overblik over mulighederne på jeres
kandidatuddannelse.

Fredag d. 2. september, kl. 16:00: Fredagsbar i GLOBARL

Bygning 1465, lokale 115
Her åbner Globale Studiers fælles fredagsbar Globarl dørene op for alle nye
kandidatstuderende på alle de globale fag. Der vil være mulighed for at købe
drikkevarer med og uden alkohol og fredagsbarens medlemmer vil sørge for lidt
underholdning. Du kan evt. udfordre dine nye studiekammerater i et brætspil eller tage
en snak med dem i de uformelle og hyggelige rammer.

Bemærk! Planen for undervisning i introduktionsdagene er ikke nødvendigvis
repræsentativ for dit skema fremadrettet. Hold derfor selv øje i MyTimetable. Her indtaster
du blot det kursusnummer, der er knyttet til fagene i det pågældende semester. 1.
semesters kursusnumre fremgår nedenfor i kursustitlen. Du kan finde mere information om
fagene i AU kursuskatalog.

7

VELKOMSTUGEN 2022

Om at læse Internationale studier
Kandidatuddannelsen i Internationale studier henvender sig til studerende, der har
en bachelorgrad i enten et humanistisk eller samfundsvidenskabeligt fag, og som
gerne vil have et internationalt perspektiv i deres uddannelse. Hensigten med studiet
er, at du får en viden om internationale forhold, som du kan bruge i sammenhæng
med din grunduddannelse.
Fag på 1. semester
-

International projektledelse: (kursusnummer: 119192U003)
Faget sætter de studerende i stand til at analysere problemer vedrørende
forskellige typer af projekter, udvælge relevante ledelsesmetoder til et
specifikt projekt og formidle formål og valg af metoder i udførelsen af et
sådant projekt.

-

Globale samfund: (kursusnummer: 119192U002)
Ved at trække på en række discipliner, giver Globale samfund kurset den
studerende viden om og færdigheder i at: a) forstå, reflektere over og
kritisk undersøge de menneskelige aktører, ideer, institutioner, varer og
teknologier, der gør globalisering til en af de drivende kræfter bag vor tids
forandringer, (b) undersøge globale fænomener med øje for den centrale
rolle som deres historiske kontekstualisering spiller og (c) lære at formulere
en tværfaglig analyse af globalisering og det globale samfund.

-

Global politik: (kursusnummer: 119192U001)
Faget har til hensigt at give de studerende (a) centrale analytiske
værktøjer til at forstå global politik, (b) en tilgang til global politik, som er
problemorienteret og struktureret på en måde, som får de studerende til
at engagere sig i udviklingen af en udvidet forståelse af centrale globale
problemstillinger og c) en grundig forståelse af fagets teoretiske
mangfoldighed.

Du kan læse meget mere i studieordningen her.
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•

Pensum og bogindkøb
Når du begynder din undervisning, vil du blive informeret om, hvilken litteratur du
skal have til rådighed. Som studerende på AU får du 10 % rabat, når du handler
bøger i Stakbogladen, som ligger på adressen Fredrik Nielsens Vej 4, 8000 Aarhus.

•

Biblioteket
I stuen i bygning 1461 i Nobelparken finder du det nærmeste bibliotek. Her kan du
bestille dine bøger til afhentning og ligeledes aflevere dem igen. Der er gode
muligheder for at benytte bibliotekets faciliteter i form af studiepladser, stationære
computere og ikke mindst vejledning i form af bibliotekets ansatte. Ønsker du at
udvide din kulturelle horisont, så er du altid velkommen på Det. Kgl. Bibliotek, som
findes på adressen Victor Albecks Vej 1, 8000 Aarhus. Her kan du f.eks. benytte
bibliotekets gamle charmerende læsesal eller tage et spil bordtennis i kælderen.

•

Læsepladser
I bygningerne 1461-1463 finder du ca. 200 læsesale fordelt på etagerne. Se
oversigt her.
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IT-systemer
Som ny studerende på AU kommer du til at møde en masse forskellige IT-platforme til
forskellige formål. løbet af velkomstugen holder vi også en IT-introduktion for jer (se
skema). Nedenfor har vi lavet et hurtigt overblik over de vigtigste systemer:
•

mitstudie.au.dk
er den samlede indgang til undervisning, studieinformation og
selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, AU-mail, vigtige beskeder, links
til sites og systemer og meget mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind
på mitstudie.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har brug for som
studerende.

•

Brightspace
er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet
relevant information til din undervisning.

•

Studieselvbetjeningen (STADS)
er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter,
mm. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen, når det bliver
nødvendigt i løbet af dit uddannelsesforløb. Se guide om brug af STADS.

•

Studieportal Arts
Det er de hjemmesider, hvor al relevant information om undervisning, eksamen,
regler, vejledning m.m. er samlet.

•

Eduroam
Det trådløse netværk på AU hedder Eduroam. Før du kan bruge det, skal du
installere netværket på dine enheder.

•

Software til studerende
Vær opmærksom på, at du som studerende på AU kan få en del gratis software
eller software med rabat.

•

IT-support
Hvis du har tekniske problemer, kan du få hjælp hos Arts IT-support. Der kan godt
være lidt travlt i supporten i de første uger af semesteret, så vær tålmodig 
Kontaktes på tlf.: 8715 0911 eller mail: Arts.it@au.dk.
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Vejledning og rådgivning
Som studerende på Aarhus Universitet er der en lang række mulighed for at finde hjælp,
støtte, inspiration og vejledning uanset hvor du er i dit uddannelsesforløb:
•

Studievejledningen
Alle uddannelser har deres egen studenterstudievejleder. Det er en medstuderende, der er ansat til at hjælpe og vejlede andre studerende. I
studievejledningen er der tavshedspligt, og du kan komme og tale om både
regler og formalia omkring dit studieforløb, studietvivl, personlige udfordringer og
meget andet. Du kommer til at møde din studievejleder i løbet af velkomstugen.
Ved at klikke på overskriften, kan du se, hvornår du kan træffe din studievejleder,
hvilke fag de vejleder i, og hvem de er. Du er altid velkommen til at kontakte din
studievejleder.

•

Studenterpræsterne
Studenterpræsterne i Aarhus tilbyder samtaler og samtalegrupper for studerende
uanset tro eller religiøs overbevisning. De har også et stillerum på Aarhus
Universitet, hvor man kan bede, meditere eller bare finde ro. Studenterpræsterne
arrangerer også forskellige foredrag og debatarrangementer.

•

Studenterrådgivningen
er eksperter i korttidsterapi for studerende på videregående uddannelser. De kan
fx hjælpe dig, hvis du har udfordringer med eksamensangst, perfektionisme,
stress mm.

•

Studenterlinjen
er en anonym telefonstøtte til studerende af studerende.

•

SU-kontoret
Her kan du få vejledning om dine personlige SU-forhold.

•

Arts Karriere
støtter dig i din karriereudvikling imens du studerer på AU. Arts karriere kommer
forbi i introdagene og præsenterer de aktiviteter og karriererelaterede tilbud du
kan deltage under dine studier. Der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål
relateret til din karriere og arbejdsmarkedet generelt.
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•

AU Elitesport
hjælper dig, der dyrker elitesport, mens du studerer.

•

AU Iværksætter
hjælper dig, der har iværksætterdrømme og gerne vil udvikle egen virksomhed
sideløbende med dit studium.

Har du særlige behov for hjælp eller støtte?
Hos Specialpædagogisk Støtte (SPS) kan du få information og vejledning om støtte til
studerende med særlige behov for støtte, fx på grund af ordblindhed, psykiske lidelser,
ADHD, kroniske smerter, høre- eller synshandicap.
Du kan kontakte SPS allerede nu – også hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er i målgruppen.
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