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Til de nye kandidatstuderende på Diakoni – årgang 2022 

Informationer om studiestart. 
 

Kære nye studerende, 
Tillykke med jeres optagelse på kandidatuddannelsen i diakoni! Vi glæder os meget til 
at modtage jer og påbegynde efterårets semester. Vi håber, at I får to spændende og 
lærerige år på Aarhus Universitet. Her kommer lidt praktisk info vedr. studiestart. 
 
Den egentlige undervisning begynder i uge 36, men allerede onsdag d. 31/8 er der et 
studiestartsarrangement for jer alle sammen på campus i Aarhus fra kl. 10.15 til 15.30. 
Se vedlagte program. Det er vigtigt, at I møder fysisk frem, så vi kan lære jer at kende. 
Det vil ikke være muligt at følge med på Zoom den dag. Vi håber derfor meget, at I har 
mulighed for at komme til Aarhus og deltage.  
Fredag d. 1/9 (om formiddagen) fortsætter velkomsten, men denne dag udelukkende 
på Zoom.  
Det er afsat tid til køb af bøger og kompendier onsdag d. 31/8.  
 
I har sikkert allerede modtaget information om jeres oprettelse som studerende på 
mit.au.dk og på AU’s forskellige IT-platforme. Det er vigtigt, at I orienterer jer grun-
digt og følger de vejledninger, I har fået i den forbindelse. 
 
Selvom der kan være småændringer fra uge til uge, så kommer jeres undervisning på 
første semester som udgangspunkt til at ligge mandag, tirsdag og torsdag formiddag (i 
lige uger) og mandag og torsdag (i ulige uger). Når I er blevet oprettet som brugere, 
kan I finde detaljerne her: https://timetable.au.dk/schedule  
 
Som I er informeret om, er jeres studie et delvist fjernstudium, hvor en stor del af un-
dervisningen foregår på Zoom. Men der er også 9-10 mødedage per semester. Vi har 
lavet et ugeskema, hvor alle studerende skal møde fysisk op på campus til heldagsun-
dervisning hver anden torsdag (i ulige uger). På mødedagene er det ikke muligt at 
følge med på Zoom.  
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Som flere af jer sikkert er bekendt med fra dagspressen, er kandidatuddannelsen i dia-
koni på AU én af de uddannelser, der bliver nedlagt som følge af den politiske aftale 
”Flere og bedre uddannelsesmuligheder for alle i hele Danmark” (25.06.2021), der 
flytter uddannelsespladser fra de store universitetsbyer til andre områder af Danmark. 
I er derfor den sidste årgang, som er blevet optaget på kandidatuddannelsen i diakoni. 
Dette betyder imidlertid ikke, at jeres uddannelse bliver af ringere kvalitet end tidli-
gere årganges eller at I ikke vil kunne færdiggøre jeres uddannelse, hvis I bliver forsin-
ket af fx sygdom eller barsel. Fra universitetets side vil vi gøre alt for, at I får et godt 
uddannelsesforløb og at alle kan blive færdige.  
 
På møderne d. 31/8 og 1/9 vil både studievejlederne og jeg selv besvare alle eventuelle 
spørgsmål, men er der meget akutte og presserende spørgsmål, som skal besvares in-
den, så kan I kontakte os her:  
 
Studievejlederne på Teologi og Diakoni, tlf.:  8716 1137 eller  stv-teol@teo.au.dk 
 
Lektor Jakob Egeris Thorsen, tlf.: 6074 0971 eller teojet@cas.au.dk  
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