Kunsthistorie
Program for introdag
kandidatuddannelse

Velkommen til kandidatuddannelsen i kunsthistorie!
Først og fremmest vil vi ønske jer stort tillykke med jeres optagelse på kandidatuddannelsen i
kunsthistorie på Aarhus Universitet! Kunsthistorie hører under Institut for Kommunikation og Kultur
sammen med 5 andre uddannelser: Æstetik og Kultur, Litteraturhistorie, Dramaturgi, Musikvidenskab
og Retorik. Kunsthistorie holder til på Kasernen, der har hjemme på Langelandsgade 139, 8000
Aarhus C. Hvis du vil vide mere om de forskellige muligheder, du som studerende har på Kasernen,
kan du læse mere her: https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/campus/kasernen. Vi vil
også på introdagen komme nærmere ind på, hvad Kasernen har at tilbyde.
I forbindelse med opstarten af jeres undervisning er der planlagt en introduktionsdag for jer, så I både
kan lære hinanden at kende og få noget mere viden om kandidaten i kunsthistorie. Nogle af jer vil
måske kende hinanden fra bacheloren, men I vil også komme til at møde nogle nye
studiekammerater, som I vil komme til at arbejde sammen med i løbet af kandidaten. Derfor er det
meget vigtigt for os på Kunsthistorie, at I får en mulighed for at mødes i mere uformelle rammer, hvor
det ikke kun er det faglige, men også det sociale, der er i centrum.
Derfor har vi lavet et program, hvor vi både kommer igennem nogle praktiske informationer – blandt
andet omkring kandidatens opbygning og studierelaterede aktiviteter – samt nogle sociale
aktiviteter. Vi håber, at denne dag vil være med til at give jer en god start på uddannelsen.
Hvis I gerne vil vide mere om kandidatuddannelsen og undervisningen, kan I finde flere
informationer på mit.au.dk samt https://kandidat.au.dk/kunsthistorie. Desuden har vi lagt et program
for jeres introdag, som klæder jer godt på til uddannelsen.
Vi glæder os meget til at møde jer den 29. august! Hvis I har spørgsmål til introdagen, programmet
el.lign. er I meget velkomne til at skrive til fagkoordinator Jette Gejl på mail: kunjg@cc.au.dk – mobil:
26156710 eller tutor Astrid Marie Svendsen på mail: 201707531@post.au.dk - mobil: 60617618.
De bedste hilsner,
Jette Gejl og Astrid Marie Svendsen.
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Godt at vide
I vil på introdagen blive præsenteret for forskellige faglige og sociale muligheder på
Kasernen – eksempelvis læsepladser, æstetikbiblioteket, dine muligheder for
vejledning/rådgivning samt Kasernens fredagsbar. Dog er der stadig nogle informationer,
der er gode at have på forhånd:

Tjekliste til nye studerende på AU
Hvis du er ny studerende på Aarhus Universitet eller bare gerne vil genopfriske din viden om
at være studerende på AU, så kan du med fordel kigge denne tjekliste igennem. Her står
der både informationer, som er ”need-to-know” og ”nice-to-know”. Du kan læse mere her:
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/tjekliste-til-nye-studerende/

Alkoholpolitik
Aarhus Universitet har en officiel alkoholpolitik for studiestart. Ifølge denne er det ikke tilladt
for hverken tutorer eller studerende at indtage alkohol før eller under de faglige
arrangementer og ikke før kl. 16. Det er meget vigtigt, at alle føler sig velkomne og godt
tilpas under denne introdag, og derfor indgår alkohol ikke i dagen. Du kan læse mere om
AUs alkoholpolitik her: https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/tutor/tutor-paahealth/rammer-og-forpligtigelser

Pas på dine ejendele
Desværre oplever vi af og til tyveri begået af udefrakommende ved arrangementer såsom
introugerne. Derfor er det vigtigt, at du passer godt på dine ejendele. Vi har et fast lokale
som vi bruger på introdagen, hvor vi selvfølgelig hjælper hinanden, men det er i sidste ende
dit eget ansvar at have styr på dine ting.

AU siger fra
På Aarhus Universitet bliver der lagt stor vægt på, at alle skal behandles med respekt og
ordentlighed. Vi accepterer ingen form for krænkende adfærd, chikane, mobning,
diskrimination eller anden form for uacceptabel adfærd. Hvis du dog alligevel bliver udsat
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for noget, så findes der en række muligheder for hjælp og vejledning, og AU opfordrer dig
til at søge hjælp og støtte. Du kan læse mere om dette her:
https://studerende.au.dk/chikane.

Program for Velkomstdagen d. 29. august 2022
Bygning 1586 (forskerhuset), lokale 114
09.00 – 10.30: Velkomst og fælles morgenmad (fælles introduktion til hinanden og
forventninger til KA i Kunsthistorie).

10.30 – 11.45: Introduktion til praktiske informationer omkring kandidatuddannelsen i
kunsthistorie. (Studieordning, uddannelsens opbygning, fag, tilmeldinger osv.). Besøg af
afdelingsleder Lise Skytte Jakobsen samt studievejleder Sara Klinge.

11.45 – 12.00: Pause.

12.00 – 12.30: Introduktion til studierelaterede aktiviteter (Passepartout, Uddannelsesnævn,
Studienævn, Kasernebladet Visir), muligheder på Campus (værksted, læsepladser,
Kasernecaféen, Kasernefestival, 1.årspakke osv.) samt muligheder for rådgivning og
vejledning.

12.30 – 13.00: Frokostpause (medbring madpakke eller køb på Det Kgl. Bibliotek eller
Kasernecaféen).
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13.00 – 14.00: Sociale aktiviteter – lær dine medstuderende bedre at kende (”Bryd barrieren
bingo” og ”Fællesskaber på tid”), etablering af Facebookgruppe, planlægning af eventuelle
sociale aktiviteter dagen efter, evaluering af introdagen. (Eftermiddagskaffe og -kage).

14.00 – 15.00: Rundvisning - kunsten på AU – (Gen)besøg Campus.

15.00 – 18.00: Mulighed for sociale aktiviteter inden fælles middag – planlæg i fællesskab,
hvad I har lyst til at lave.

18.00 - lok. 1484-224: Fælles middag for kandidatårgang og undervisere - Jette Gejl laver
lækker vegansk gryde med tilbehør og lidt sødt til kaffen. Tilmelding senest d. 25. august ved
mobil pay kr. 75,- til Jette Gejl (26156710).
Vel mødt!

4

