Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
Ansøgning om specialelæseplads på Kasernen
Der skal ansøges til hvert semester. Ansøgningsfristerne er:

1. juni til efterårssemestret (1. juli - 2. januar)

1. december til forårssemestret (3. januar - 1. juni)
Tildelingskriterier og vilkår for brug: se næste side
Al kommunikation foregår via laesepladser.kasernen@cc.au.dk

Ansøger
Uddannelse
Navn
AU-ID
Studienr
AU-mail (studienr@post.au.dk)
Adresse
By
Telefon
Mangler følgende eksaminer
fra tidligere semestre
Har ikke haft læseplads før
Har haft læseplads før i lokale nr.
Forventer at starte (dato)
Forventer at aflevere specialet (dato)
Er væk i følgende tidsrum
Forventer ikke at bruge pladsen hver dag
og kan om nødvendigt dele den med

Begrundelse for ansøgning

Underskrift og dato: __________________________________________________________________
Ansøgningen skal afleveres til studentermedhjælperne i bygning 1580, lokale 229 eller sendes
til laesepladser.kasernen@cc.au.dk

Læsepladser på Kasernen - Institut for Kommunikation og Kultur, AU
Da behovet for Læsepladser på Kasernen kan være betydeligt større end antallet af
pladser, er det blevet nødvendigt at opstille en række kriterier til brug ved fordelingen.
NB: Førstegangssøgende vil komme i betragtning, før evt. ansøgninger om forlængelse kan
imødekommes.
Kriterier der giver 1. prioritet ved fordeling af læsesalspladser
- Studerende tilknyttet Kasernen.
- Ansøgere der er færdige med alle eksaminer udover specialet og dertil
igangværende semesters eksamener - er ansøgeren ikke færdig med alle eksaminer
kan vedkommende ved efterfølgende henvendelse komme på en venteliste, dette
sker ikke automatisk.
Forhold der vil blive taget i betragtning
- Små børn
- Lille bolig med hjemmearbejdende/hjemmegående samlever, eller større renovering
af ejendom
- Sygdom o. lign. (Husk at oplyse om dette)
- Specielle samarbejdsbehov (disse skal uddybes).
Sidst i rækken kommer følgende forhold
- Alm. sociale behov
- Alm. boligforhold: lille lejlighed, gadestøj o. lign.
Forventninger om den studerendes brug af læsepladsen
- Daglig brug af læsepladsen
- Fravær (studierejser el. lign.) skal meddeles, så pladsen evt. kan udnyttes af andre.
Hvis pladsen ikke er taget i brug 3 uger efter startdato, mister man rettigheden til pladsen og
den kan derved gå til anden studerende, såfremt der ikke er indgået anden aftale.
Ved afslag for 1. prioritets ansøgere
Efter afslag er det muligt at komme på en venteliste. Hvis man ønsker dette, skal man
henvende sig på mail til: laesepladser.kasernen@cc.au.dk
Genansøgninger
Der skal afleveres ansøgning ved næste ansøgningsfrist, og det gælder både de der ønsker
at forlænge samt de, der evt. er skrevet op på en venteliste.

