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Kandidatstuderende i Litteraturhistorie 2022-2024
Velkommen til Litteraturhistorie
Vi er rigtig glade for at kunne byde dig velkommen til kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie, og vi ser frem til at møde dig på Langelandsgade Kaserne til velkomst med
undervisere og studievejleder 29. august kl. 10-16 i lokale 1584/120. Der vil være
sandwich til frokost.
Programmet for intro-ugen (uge 35) følger i august på Brightspace.
Kurserne i Litteraturfagligt Emne (med fokus på eksotisme) og Litterær Kultur ligger i
de efterfølgende uger henholdsvis mandag kl. 10-13 i lokale 1584-120 og torsdag
kl. 14-17 i lokale 1584-116.
Til faget Litterær Kultur, som undervises af Sarah Mygind, bedes du holde øje med
program og yderligere information i Brightspace, samt anskaffe:
• Dan Ringgaard (2014): Litteratur. Kan købes her. NB! Læses til introugen.
Til faget Litteraturfagligt Emne, som undervises af Franziska Bergmann, bedes du
holde øje med program og information på Brightspace.
Herudover skal du have faget Tværfaglig workshop, der indeholder to workshops på
hver fire uger i efteråret. Litteraturhistorie og Kunsthistorie udbyder i samarbejde fire
workshops. Inden studiestart skal du vælge én af disse, som du vil følge før efterårsferien og én, du vil følge efter efterårsferien. Se nærmere beskrivelse af de fire workshops i kursuskataloget og tilmeld dig på din studieselvbetjening i perioden 5.-10. august.
Brightspace er den primære elektroniske kommunikationskanal for studiets aktiviteter, men vi gør også opmærksom på vores Facebook-gruppe ”Litteraturhistorie, Aarhus Universitet”, hvor der er oplysninger om sociale og faglige arrangementer. Se mere
om studiestarten her.
Vi håber, at du vil finde dig godt til rette på uddannelsen. Ha’ en god sommer – vi ses i
det kommende semester.
Bedste hilsner
Sarah Mygind, adjunkt og studiestartsansvarlig
Tore Rye Andersen, lektor og afdelingsleder
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