Program for introugen på Nordisk sprog og litteratur for kandidater
på A- og B-linjen
________________________________________________________________________________

Tillykke med din optagelse på kandidaten i Nordisk sprog og litteratur! Her finder du en
oversigt over programmet for kandidatintroduktionen, som kommer til at ligge i uge 35.
Programmet indeholder information om fælles aktiviteter for A- og B-linjen og for aktiviteter
udelukkende for A-linjen. Mandag formiddag vil der være en fælles kandidatintroduktion for
både A-linjen og B-linjen i bygning 1441, lokale 112. Undervisningen mandag 12.30-15.00 og
resten af ugen er obligatorisk og kun for A-linjen.
Mandag d. 29. august
For A-linjen og B-linjen:
08.45-09.15: Der serveres kaffe og morgenbrød. Bygning 1441, lokale 112.
09.15-09.30: Velkomst. Afdelingsleder Stefan Kjerkegaard kommer forbi. Bygning 1441,
lokale 112.
09.30-11.15: Introduktion og overblik over kandidatforløbet ved studievejleder Sofia Madsen.
Bygning 1441, lokale 112.
11.15-12.30: Frokostpause
For A-linjen:
12.30-15.00: Introduktion til pilotprojekt i samarbejde mellem ”Tekstlab” v. Jakob
Schweppenhäuser og ”Kultur i brug” v. Nicolai Skiveren. Bygning 1441, lokale 112.
Pilotprojektet træder i stedet for undervisningen i ”Tekstlab” og ”Kultur i brug” i uge 35.
For A-linjen og B-linjen:
15.00-??: Fælles hygge i uniparken ved jurabakken eller i Studenterhuset - vil blive meddelt
på dagen afhængig af vejret. Medbring gerne egne snacks og drikkevarer, hvis det bliver i
uniparken.
Tirsdag d. 30. august
For A-linjen:
Undervisning i Aktuelle forskningsemner
08.15-11.00: Lars von Triers film- og tv-værker i affekt- og begivenhedsteoretisk belysning.
Bygning 1465, lokale 130

11.15-14.00: Sprognormer og sproglig variation. Bygning 1467, lokale 515
13.15-16.00: Early Scandinavian World-View in Sagas, Eddas and Other Textual Records.
Bygning 1465, lokale 130
15.15-18.00: Nordisk verdenslitteratur 1880-1914. Bygning 1481, lokale 224
Torsdag d. 1. september
For A-linjen:
13.00-16.00: Fremlæggelser og opsamling af A-linjens pilotprojekt v. Jakob Schweppenhäuser
og Nicolai Skiveren. Bygning 1485, lokale 123.

Har du spørgsmål til programmet eller studiestarten, er du altid velkommen til at kontakte
mig på: 202007987@post.au.dk
Vi glæder os meget til at se jer!
På vegne af undervisere og resten af Nordisk-holdet,
Sofia Madsen

