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Velkommen til Retorik
Vi er glade for at kunne byde dig og dine medstuderende velkommen til kandidatuddannelsen (eller kandidattilvalg) i Retorik Vi ser frem til at møde dig på Langelandsgades kaserne mandag d. 29. august kl. 14-18 i lokale 1584/112, hvor undervisere,
tutorer og studievejleder står klar til at introducere dig til afdelingen for Retorik og til
dine nye holdkammerater.
I det kommende efterårssemester følger du fagene:
Retorisk Tradition v. Carsten Madsen (mandage kl 15-18 i 1584/112)
Narrativ og Visuel Retorik v. Stefan Iversen (torsdage kl 8-11 i 1584/112)
Retorisk Argumentation v. Sofie Venge Madsen og Carsten Madsen (onsdage kl. 11-14 1584/112 + instruktorundervisning udvalgte fredage.
I semestrets første to uger vil undervisningen i disse tre fag være samlet i et introforløb, der giver jer et fundament i den retoriske faglighed samt mulighed for at arbejde
med retoriske cases allerede fra semestrets begyndelse.
Brightspace er studiets primære elektroniske kommunikationskanal, og det er vigtigt
at du allerede før studiestart holder dig opdateret her. Det er også her, pensum bliver
uploadet under de enkelte fag. Vi gør desuden opmærksom på vores Facebook-gruppe
”Retorik Aarhus Universitet”, hvor du kan finde og selv poste oplysninger om faglige
og sociale arrangementer. Se mere om studiestarten her: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/.
Samtidig med den nystartede kandidatårgang byder vi også velkommen til en ny årgang af Retoriks bachelortilvalg. De er sammen med jer og den forrige kandidatårgang
med til at skabe et større retorisk studiemiljø, som vi håber, at I nye studerende vil
være med til at støtte og udvikle. Det er bl.a. muligt at deltage i studiemiljøet igennem
Uddannelsesnævnet og det fælles festudvalg for Litteraturhistorie og Retorik ligesom
der i flere år har været afholdt KA-studietur til Rom.
Vi ser frem til at møde dig og dine kommende medstuderende til august. Indtil da: Ha’
en god sommer!
Venlig hilsen
Tore Rye Andersen
Lektor, afdelingsleder
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