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Velkommen til Aarhus BSS,  
Aarhus Universitets business and 
social science fakultet

Vi glæder os til at byde jer velkommen til 
Aarhus BSS (School of Business and Social 
Sciences). 

Aarhus BSS er Aarhus Universitets ”business 
and social science” fakultet, der samler de ker-
nefaglige forskningsområder inden for erhverv 
og samfundsvidenskab. Fakultetet huser disci-
pliner som f.eks. økonomi, erhvervsøkonomi, 
jura, statskundskab og psykologi.

Vores uddannelser er placeret blandt de ab-
solut bedste ifølge de mest anerkendte inter-
nationale ranglister. Denne position kræver, 
at vi har høje standarder i vores forskning og 
undervisning, og at vi uddanner dygtige kandi-
dater med stærke kompetencer til at varetage 
en bred vifte af funktioner på de nationale og 
globale arbejdsmarkeder. Vi lægger stor vægt 
på, at rammerne for vores uddannelser er et 
levende og inspirerende studiemiljø, og det 
gælder både i forhold til det sociale liv og det 
faglige udbytte af uddannelserne. 

Corona-situationen sætter nogle nye begræns-
ninger for afvikling af visse aktiviteter forbun-
det med studiestart, og det tegner sig til at blive 
en anderledes studiestart for jer i år. Men vi 
gør vores bedste for at give jer nye studerende 
en god start på studielivet samtidig med, at 
studiestarten foregår på en forsvarlig måde. 

Som studerende på Aarhus BSS kan I drage 
fordel af de mange muligheder, der følger med 
det at være en del af et stort, international 
orienteret fakultet med mange forsknings-
områder. I bliver en del af et internationalt 
miljø og undervist af forskere, der hører til 
blandt de førende i verden inden for deres 
specifikke forskningsfelt. Derudover ser vi 
det som en af vores fornemste opgaver at pleje 
vores relationer til omverdenen, ikke mindst 
til virksomheder og organisationer i lokal-
området, så vi kan skabe gode muligheder 
for jer som studerende. Det er til gavn for jer, 
hvad enten I ønsker et praktikforløb eller på 
anden vis at komme i tættere kontakt med en 
kommende arbejdsgiver. 

Jeg ønsker jer held og lykke i fremtiden, jeg er 
meget glad for, I har valgt at studere på Aarhus 
BSS, og jeg er overbevist om, at det vil ruste 
jer godt til fremtiden. 
 

Med venlig hilsen

Thomas Pallesen
Dekan, Aarhus BSS
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Velkomst fra studielederen

Jeg vil gerne byde dig velkommen til økono-
mistudiet ved Institut for Økonomi, hvor du 
får en enestående mulighed for at udvikle dig 
fagligt og personligt. 

”I Danmark har vi begrænsede naturressour-
cer, så det, vi skal leve af, er vores kloge ho-
veder”. Det er en påstand, man ofte hører, og 
selv om den måske er lidt forenklende, er den 
heller ikke helt ved siden af. En veluddannet 
befolkning er et af danskernes bedste våben i 
kampen om at klare sig godt i en stadig mere 
globaliseret verden, og her er udfordrende 
universitetsuddannelser helt essentielle for at 
tilvejebringe brugbar viden og kompetencer. 
Økonomistudiet ved Institut for Økonomi 
forsøger netop at udfordre de studerende, så 
du efter en velgennemført uddannelse vil stå 
med viden og kompetencer, der efterspørges i 
stor stil i såvel den private som den offentlige 
sektor i ind- og udland.

Du træder i dag ind i universitetsverdenen, 
og det kan føles som en stor omvæltning. Du 
er ikke længere elev, som går i skole, men 
studerende på et universitet, og det fordrer en 
helt anden grad af selvstændighed og ansvar 
for egen læring, end du har været vant til på 
din ungdomsuddannelse. For at du kan få den 
bedste overgang fra ungdoms- til universi-
tetsuddannelse, har vi arrangeret et omfat-

tende rusprogram. Vores ønske er hermed, 
at du kommer godt i gang med dit studium, 
således at du glæder dig til de faglige udfor-
dringer og de nye menneskelige relationer i 
de kommende år.

På Institut for Økonomi skal du være en del 
af et fagligt fællesskab, hvor underviserne 
er forskere, der gennem deres undervisning 
formidler den nyeste viden til dig som stu-
derende. Du skal ikke blot lære ny viden, 
du skal også lære at frembringe ny viden. 
I begyndelsen af studiet foregår frembrin-
gelsen af viden under meget kontrollerede 
forhold eksempelvis gennem øvelsesopgaver, 
som man diskuterer på øvelsestimer. Når du 
kommer længere hen på studiet, slækker vi 
på de kontrollerede forhold og giver dig lov 
til at arbejde på projekter, som du selv har 
valgt ud fra dine faglige interesser. 

Kandidater i økonomi fra Institut for Øko-
nomi fremhæver selv, at en af årsagerne til 
deres succes på arbejdsmarkedet er, at de 
evner at analysere komplicerede problem-
stillinger. Det er en kompetence, som man 
opbygger metodisk, når man lærer at frem-
bringe ny viden. En stor fordel ved at kunne 
overskue komplicerede sammenhænge er, at 
man kan bruge denne evne i mange forskel-
lige sammenhænge. Du skal ikke bare lære 
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at reproducere det, andre har udtænkt; du 
bliver selv i stand til at levere nye resultater 
og dermed viden. Det er hovedforklaringen 
på, hvorfor kandidater i økonomi fra Institut 
for Økonomi er beskæftiget i vidt forskellige 
virksomheder, brancher og lande. Jeg håber, 
udover alle kompetencerne, som en økono-
miuddannelse fra Institut for Økonomi giver 
dig, at du får en daglig glæde i dit kommende 
studieliv. 

Med venlig hilsen 

Michael Svarer 
Studieleder for økonomi

  

Denne ruspjece er udarbejdet for at give dig 
det bedst mulige udgangspunkt som ny stu-
derende på Institut for Økonomi. Vi anbefaler 
derfor, at du læser pjecen grundigt. I denne 
pjece vil du finde en række informationer, 
som særligt vil omhandle følgende:

• Praktiske informationer om rusugen. Her-
under hvad du forventes at medbringe i rusu-
gen, hvordan du betaler til rusugen og et etisk 
kodeks for opførsel under rusugen.

• Informationer vedrørende den faglige del 
af studiet. Herunder en beskrivelse af, hvilke 
fag du skal have på første semester, hvor man 
kan bestille sine bøger, samt oplysninger ved-
rørende eksamenstilmelding.

• Information omhandlende de forskellige 
foreninger her på Institut for Økonomi.

Hvis du har spørgsmål, du ikke synes, du 
kan finde svar på her i ruspjecen, er du altid 
velkommen til at kontakte russekretærerne 
på oecon-russek@econ.au.dk eller gå til din 
studieportal studerende.au.dk/oecon.

Hvorfor denne  
pjece?

mailto:oecon-russek%40econ.au.dk?subject=
http://studerende.au.dk/oecon
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13.644 kr. pr. md., hvis  

 du står uden job efter  
 uddannelse

 
Kurser i Excel,  

 Photoshop, InDesign  
 og meget mere

 
Personlig karriere- 

 coaching på sidste år  
 af din bachelor eller  
 hele din kandidat

 Hjælp til at søge  
 studiejob

 
Juridisk hjælp med  

 CA+. Gratis som  
 studerende

Så er CA den rette studiepartner for dig  
– vi kender dit fagområde!

LÆSER  
DU OECON?

http://ca.dk/studiemedlem
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Hjerteligt velkommen til dig, den nye øko-
nomistuderende. Studielivet står for døren, 
og vi glæder os til at præsentere dig for det 
unikke studieliv her på Institut for Økonomi. 
Noget, som du så afgjort også skal glæde dig 
til at være en del af. I de kommende år vil 
du udvikle dig både fagligt og socialt. Du vil 
få et væld af gode oplevelser, faglige udfor-
dringer og fordybelse i det, du interesserer 
dig for - studielivets mange facetter ligger 
og venter på dig.

Til at introducere dig for studiet har vi ansat 
12 forrygende tutorer, som vil være din livline, 
når mængden af information kan virke uover-

skuelig. Spørg dem om alt, du kan komme i 
tanke om – det er det, de er her for, og de vil 
hjertens gerne hjælpe! 

Vi har sammen med tutorerne brugt somme-
ren på at arrangere rusugen for jer. Rusugen 
forløber i år fra mandag den 24. august til 
fredag den 28. august. Rusugen vil være en
blanding af faglige og sociale arrangementer 
på Campus Fuglesangs Allé. Du vil i disse 
dage stifte bekendtskab med det universi-
tetsmiljø, du skal færdes i de næste mange år.

Rusugen drejer sig ikke om alkohol eller kon-
kurrencer om, hvem der hurtigst kan bunde 

Russekretærerne  
byder velkommen

Meld dig ind på 
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en øl. Rusugen er for alle, og det centrale for 
os er, at alle nye studerende får en god og 
mindeværdig rusuge. Vigtigst er det, at vi 
i denne uge vil sørge for, at du får det sjovt 
sammen med alle dine nye studiekamme-
rater og dermed danner grundlaget for det 
sociale fællesskab på studiet, der vil gøre 
de fede tider endnu federe og de hårde tider 
nemmere at komme igennem. Vi kan ikke 
understrege nok, hvor gerne vi vil have dig 
med i rusugen, ikke bare for vores egen skyld, 
men så sandelig også for din. Rusugen er nogle 
fantastiske dage, som du absolut ikke må gå 
glip af! Vores bedste råd er, at du deltager 
aktivt i rusugen, så du på bedste vis lærer 
dine nye medstuderende at kende.

Samtidig vil du blive præsenteret for det pul-
serende sociale liv på studiet med de mange
forskelligartede foreninger, som også er med 
til at danne rammerne om det unikke stu-
dieliv. 

Denne ruspjece indeholder information, der 
kan hjælpe dig igennem den første tid på 
studiet.

Du kan blandt andet læse mere om de fag, du 
skal undervises i på første semester og finde
information om de mange foreninger, der 
findes på instituttet. Derudover kan du finde 
programmet for rusdagene og få sat ansigt 
på dine tutorer.

Vi håber, at du, sammen med tutorerne og dit 
nye hold af medstuderende, får en fantastisk 
uge med masser af spændende indslag og 
nye mennesker. Så glæd dig - for det gør vi!

De bedste hilsner
Oscar Holm Nørgaard & Sebastian Gjern 
Sørensen

Rusuge:  
24� - 28�  
august 



Få adgang til de  
billigste studiebøger, de  

bedste studiekurser, og den  
bedste studieforsikring.

Bliv medlem af Djøf for 

 0 kr.

Meld dig ind i Djøf i dag.
De første 12 måneder er gratis. 
djoef.dk/studieliv

https://www.djoef.dk/studerende.aspx
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Fif til rusugen

INDEN RUSUGEN
1. Sørg for at have helt fri i rusdagene! 
De tomme felter i programmet giver ikke mu-
lighed for lige at tage en vagt på McDonalds. 
Du får brug for tid til at gå i bad og gøre dig 
klar til aftenens aktiviteter.

2. Slap af! 
Bare rolig, alle er lige så nervøse som dig. Det 
skal nok gå, og dine tutorer skal nok besvare 
alle dine spørgsmål. Du kan med fordel også 
kigge efter svar på Studieportalen for Øko-
nomi (studerende.au.dk/oecon). Tjek også 
vores Facebook-side samt Instagram-pro-
fil ud (”Nye Økonomistuderende 2020” og  
@oeconrussek). 

3. Ryd op! 
Start med at vaske i bund og få flyttet helt 
ind i din nye lejlighed/kollegiebolig. Der er 
ikke noget værre end at komme halvfuld 
hjem til en lejlighed, der sejler i halvsamlede 
IKEA-møbler og gamle pizzabakker – og du 
får i hvert fald ikke tid til at vaske tøj i løbet 
af rusugen.

4. Vær beredt! 
Få tøj og sko med fra mor og far. Vi har park-
løb mandag, hvor det kan være en god ide at 
have idrætssko og –tøj med til dagen. 

UNDER RUSUGEN
5. Kom som du er! 
Rusugen er et meget afslappet arrangement, 
og stemningen midt på dagen er mest til 
shorts og t-shirt. For de der ikke kan dæmpe 
deres trang til at pynte sig op, bliver der rig 
lejlighed til at gøre dette til festerne.

6. Vær åben! 
Der er ikke særlig stor chance for, at du kom-
mer på hold med dine fire bedste gymnasie-
kammerater, så snak med folk - jo flere du 
lærer at kende, des sjovere bliver rusugen.

7. Pres dig selv en smule! 
Det kan godt være, at hovedet værker om 
morgenen efter aftenens fester, men at sove 
længe for at pleje eventuelle tømmermænd 
er at gøre dig selv en bjørnetjeneste. Du går 
nemlig glip af en masse spændende arran-
gementer, der er relevante for dit studieliv.

8. Pres ikke dig selv for hårdt! 
Det gælder om at finde balancen. Husk, at 
alle arrangementer i rusugen er frivillige, og 
bare fordi de andre drikker sig i hegnet om 
aftenen, behøver du ikke at gøre det. Rusugen 
er for alle!
 

http://studerende.au.dk/oecon
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EFTER RUSUGEN
9. Stres af! 
Du skal ikke allerede blive træt af dit studium 
den første uge, du er der. Følg undervisnin-
gen, og læs det meste, men sid ikke oppe til 
klokken 3 om natten, fordi du mangler det 
sidste kapitel i mikroøkonomi.

10. Brug din læsegruppe! 
Læsegruppen er vigtig; både i hverdagen, når 
du diskuterer pensum og laver opgaver, men 
den er også en stor støtte i eksamensperioden. 
Benyt studiegruppe-rotationsordningen til 
at sammensætte den bedste læsegruppe, så 
I fagligt og socialt matcher hinanden.

11. Hold dampen oppe! 
Økonomi er et social studie, og der sker en 
masse i løbet af semestret. Tag til alle de fe-
ster samt faglige og sociale arrangementer, 
du kan overkomme. På den måde lærer man 
hurtigt de andre årgange på studiet at kende, 
og studielivet bliver meget sjovere.

12. Brug også dine tutorer efter rusu-
gen! 
De holder aldrig op med at være dine tutorer, 
og de kan forhåbentligt hjælpe dig med even-
tuelle studiekvaler eller henvise til nogle, der 
kan – og de vil rigtig gerne fortsætte med at 
feste og hygge sig med dig.
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Prisen for rusarrangementet er 400 kr. Heri er inkluderet betaling for frokost mandag til 
onsdag, morgenmad tirsdag og onsdag, samt aftensmad mandag og onsdag. Ydermere er 
alle arrangementer, der vil foregå i rusugen, inkluderet.

SÅDAN BETALER DU:
1. Gå ind på hjemmesiden: https://events.au.dk/rusuge2020 

Her sætter du kryds ved, at du ønsker at deltage i rusarrangementet.
2. Acceptér betalingsbetingelserne
3. Indtast navn, telefonnummer, studienummer og e-mail  

(OBS: Det er vigtigt, at du angiver dit fulde navn. Dit studienummer finder du i den 
mail, du modtog, da du blev optaget på studiet. Du vil også kunne se dit studienum-
mer på mitstudie.au.dk inden studiestart.) 

4. Betal med betalingskort og tryk godkend. Du vil herefter modtage en kvittering, der 
bekræfter, at du nu er tilmeldt rusarrangementet 2020 på Institut for Økonomi.

Tilmeldingen er bindende, og seneste betalingsdato er den 20. august 2020.

Betaling af rusugen

https://events.au.dk/rusuge2020
http://mitstudie.au.dk
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INDEN RUSUGEN
• Læs ruspjecen grundigt
• Tilmeld dig Facebook-siden ”Nye Øko-

nomistuderende 2020”
• Følg os på Instagram: @oeconrussek
• BETAL for rusugen inden den 20. 

august 2020
• Hvis du har spørgsmål, så skriv til  

oecon-russek@econ.au.dk

MANDAG I RUSUGEN
• Mød op i god tid. Det er et nyt sted, og 

det tager tid at finde rundt.
• Vi mødes i Fuglesangssalen på Cam-

pus Fuglesangs Allé (Se kort bagerst i 
denne pjece).

• Medbring en vanddunk og gerne en 
snack eller to til at holde dampen oppe.

• Medbringe idrætstøj til parkløbet. Der 
er mulighed for omklædning.

• Hvis du har langt hjem, så medbring 
også tøj til fest om aftenen.

TIRSDAG I RUSUGEN
• Kom ud af sengen og spis morgenmad 

med alle os andre.
• Medbring en vanddunk og gerne en 

snack eller to til at holde dampen oppe.

ONSDAG I RUSUGEN
• Kom ud af sengen og spis morgenmad 

med alle os andre.
• Medbring en vanddunk og gerne en 

snack eller to til at holde dampen oppe.
• Medbring også tøj til fest om aftenen, 

da du ikke når hjem.

FREDAG I RUSUGEN
• Husk at medbringe din egen computer.
• Husk sportstøj. Der er mulighed for 

omklædning.

Husk dette til rusugen

mailto:oecon-russek%40econ.au.dk?subject=


Ruspjece 2020
14

Code of Conduct for studerende

Denne Code of Conduct for studerende ved 
Aarhus BSS (School of Business and Social 
Sciences) er udarbejdet med det formål at 
beskrive grundlæggende værdier og forvent-
ninger til de studerendes adfærd, når de fær-
des på universitetets arealer eller optræder 
som repræsentanter for Aarhus Universitet.
Alle studerende forventes at respektere og 
leve op til de værdier, som denne Code of 
Conduct står for.

De centrale mål på Aarhus BSS er at levere 
fremragende forskning og undervisning med 
forskningsfrihed og åben udveksling af ideer 
og meninger, der karakteriserer et velfunge-
rende og dynamisk universitetsmiljø. Aarhus 
BSS er forpligtet til at behandle de studerende 
med respekt og ligeværdighed i en professi-
onel og respektfuld tone.

LÆRING
Det forventes, at de studerende ved Aar-
hus BSS bidrager til at skabe et dynamisk 
og inspirerende fagligt miljø, der fremmer 
en god læringsproces, ved at udvise et højt 
ambitionsniveau og påtage sig medansvar for 
undervisningen, egen læring, gruppearbejder 
og projekter. Aarhus BSS er forpligtet til at 
sikre rammerne for dette, bl.a. via regelmæs-
sige studiemiljøundersøgelser og dialog med 
de studerende.

I alle læringssituationer er det vigtigt, at der 
er en venlig og imødekommende optræden 
blandt studerende og undervisere.

SAMVÆR
En høj kvalitet i samværet kræver, at de 
studerende på Aarhus BSS udøver gensidig 
omsorg og ansvarlighed i alle faglige relati-
oner – i det personlige møde, i gruppesam-
menhæng og i det kollektive rum.

De studerende forventes at optræde venligt 
over for alle de møder på universitetets area-
ler, uanset race, køn, nationalitet, religion og 
social baggrund og at tage hensyn til universi-
tetets ejendom. Der henvises her til gældende 
regler om disciplinære foranstaltninger over 
for studerende ved Aarhus Universitet.

OMVERDENEN
Medarbejdere og studerende på Aarhus BSS 
arbejder nysgerrigt og kritisk i et åbent og 
dynamisk samspil med omverdenen. Når de 
studerende optræder som repræsentanter for 
Aarhus Universitet og Aarhus BSS over for 
virksomheder, organisationer og samarbejds-
partnere, er det afgørende, at de medvirker 
til at opbygge og bevare et positivt omdømme 
i omverdenen. 

https://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/0:-styrelse,-administration/01/01-06/
https://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/0:-styrelse,-administration/01/01-06/
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BSS Books

Mangler du bøger til dit studie eller din fritid?
Så er BSS Books stedet, du bør besøge! 
BSS Books er boghandlen på Campus Fug-
lesangs Allé ved Aarhus BSS. 

BSS Books tilbyder 10% studenterrabat på 
næsten alle bøger. 

Vi sørger for at holde os opdateret med fore-
læserne, så vi er sikre på at have alle dine 
tekstbøger i den rigtige udgave. Desuden er 
vi altid behjælpelige med at bestille special-
bøger og skønlitteratur fra hele verden til 
konkurrencedygtige priser. 

Du er også velkommen til at besøge vores 
online webshop, www.bssbooks.dk, hvor du 
kan finde boglister for alle semestre og kurser. 
Vi opfordrer dig til at bestille dine bøger 
her. Det vil fremgå af en bogliste på www.
bssbooks.dk, hvilke bøger du skal bruge til 
dit 1. semester. 

BSS Books er en non-profit organisation, 
hvilket betyder, at et evt. overskud bliver 
kanaliseret direkte tilbage til de studerende 
i form af støtte til studenteraktive formål 
ved Aarhus BSS.

BSS Books er placeret i bygning 2634 (over 
for U-bygningen). 

Velkommen til Aarhus BSS – og velkommen 
til BSS Books! 

BSS Books 
Fuglesangs Allé 18 
8210 Aarhus V 
Email: info@bssbooks.dk

Åbningstider:

Mandag til torsdag: 9�30 – 16�00
Fredag 9�30 -15�00

Bestil dine  
bøger online på 

www.bssbooks.dk  

- der er fælles  
afhentning fredag 

d� 28� august

http://www.bssbooks.dk
http://www.bssbooks.dk
http://www.bssbooks.dk
mailto:Info%40bssbooks.dk?subject=
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Tutorteamet

Sara D� Sara M�

Signe Søren Thomas

Anne Christopher Daniel

Emilia Mathilde Rasmus

Sebastian
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Bacheloruddannelsen i Økonomi (Oecon) 2020

1. SEMESTER 2. SEMESTER 3. SEMESTER 4. SEMESTER 5. SEMESTER 6. SEMESTER

Regnskab Drifts-
økonomi

Finansiel 
økonomi 

Anvendt 
økonomi

Valgfag Bachelor- 
projekt

Matematiske 
og statistiske 
principper

Statistik Matematik 
for økonomer

Økonometri Valgfag

Økonomiske 
principper

Mikro-
økonomi

Makro- 
økonomi

Spilteori og 
international 
handel

Valgfag Videnskabe-
lige metoder

Valgfag



DU ER DER FOR ANDRE  
NÅR DU GIVER KAFFE 
TIL DIN  
STUDIEKAMMERAT.

VI ER DER FOR DIG  
MED GRATIS 
STUDIEMEDLEMSKAB.

Scan QR-koden eller besøg aka.dk
og bliv medlem allerede i dag.
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Undervisningen

Gennem de første to år på universitetet vil 
du have omkring 20 timers undervisning om 
ugen. Derudover vil der være en række opga-
ver, der skal løses hver uge. Sammenlignet 
med ungdomsuddannelserne vil du opleve, at 
livet som universitetsstuderende kræver en 
stor mængde selvdisciplin, idet du ikke får 
standpunktskarakterer, så du kan bedømme 
dit niveau undervejs. Du skal selv sørge for at 
købe bøger og materialesamlinger og vigtigst 
af alt: planlægge din tid. 

Det vil derfor være sundt for dig at få nogle 
fornuftige arbejdsrytmer, hvor du f.eks. hver 
dag sætter noget tid af til at læse eller løse 
opgaver. I denne sammenhæng er det endnu 
engang værd at nævne det sociale. 

Sørg for at have nogle at diskutere det svære 
teoretiske stof sammen med, og find nogen 
at løse opgaverne med. På den måde kan I 
hjælpe hinanden med at komme igennem de 
til tider store arbejdsbyrder, hjælpe hinanden 
til at forstå stoffet bedre og ikke mindst have 
et socialt samvær med dine medstuderende.

Generelt består bacheloruddannelsen af 
to undervisningsformer: forelæsninger og 
holdundervisning.

FORELÆSNINGER
På bacheloren foregår alle forelæsninger i et 
auditorium, hvor en fagunderviser fremlæg-
ger hovedpointerne indenfor et givent fagligt 
emne til studerende fra samme årgang. Un-
derviseren bruger som regel forelæsningerne 

til at give de studerende et overblik over et 
bestemt fagområde. Dette foregår som oftest 
ved envejskommunikation, hvor undervise-
ren taler, og de studerende lytter. Det er svært 
at få en meningsfyldt dialog i gang mellem 
underviseren og så mange tilhørere, men 
bliver der sagt noget, man ikke forstår, er 
man altid velkommen til at spørge – enten 
under forelæsningen eller i pausen. Husk, du 
er sikkert ikke den eneste, der sidder med 
samme spørgsmål.

Man kan forberede sig ved at læse stoffet til 
den pågældende forelæsning hjemmefra og får 
på den måde mest muligt ud af forelæsningen.  

HOLDUNDERVISNING
Allerede fra første dag på uddannelsen bliver 
alle fordelt på øvelseshold. Et hold består af 
ca. 25-30 studerende. Det første år afholdes 
der i hvert fag øvelsestimer for de respektive 
hold. I de efterfølgende år vil det kun være i 
udvalgte fag. I øvelsestimerne underviser en 
ældre studerende, en instruktor. Instruktoren 
er ikke en lærer, som du måske kender det 
fra din ungdomsuddannelse, men en der skal 
hjælpe dig til at forstå stoffet bedre. Øvel-
sestimerne foregår ved, at forelæseren på 
forhånd har stillet nogle opgaver, som du 
og resten af dit hold forbereder hjemmefra 
og skiftes til at gennemgå på tavlen. Her vil 
instruktoren hjælpe med de svære opgaver, 
svare på spørgsmål til pensum samt sikre, 
at det, der gennemgås på tavlen, er korrekt. 
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Øvelsestimerne er en god hjælp til at forstå 
stoffet - så derfor synes vi, du skal udnytte 
tiden til øvelsestimerne, møde velforberedt 
op og gå til tavlen. På denne måde sikrer du 
dig, at du kommer igennem det vigtigste af 
pensum. Derudover kan du bruge din in-
struktor til at fokusere på det vigtigste af 
pensum. Han/hun har haft faget før, er en 
dygtig ældre studerende og ved, hvordan 
eksamenen foregår.

LITTERATUREN
Det er ikke kun undervisningsformen, der 
er anderledes, end man kender den fra ung-
domsuddannelsen. Det gælder også littera-

turen. For det første låner man ikke bøgerne, 
man køber dem selv. For det andet er største-
delen af litteraturen på engelsk (ca. 80 pct.).
De fleste vælger at købe bøgerne som nye. 
Til det brug har fakultetet sin egen boghan-
del, der har alle de bøger, der er pensum i de 
enkelte fag. Det er BSS Books, og på deres 
hjemmeside kan du let finde en liste over de 
bøger, der er relevante for netop dit semester. 

For at være sikker på at der er bøger til dig 
til studiestart, opfordrer vi til, at du bestiller 
bøgerne online inden studiestart. De sælges 
både enkeltvis og i bogpakker, der indeholder 
alle bøgerne til det kommende semester. 
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Rebecca beretter 

Høj eller lav, tyk eller tynd, mand eller kvinde. 
Forskelligheder mødes, men fælles for ny-
udklækkede universitetsstuderende er, at I 
sammen træder ind i en ny epoke i livet. Et 
kapitel fyldt med nye venskaber, viden og 
våde varer.

Omend der ikke er tale om et hvilket som 
helst studie; du er nemlig havnet på økono-
miuddannelsen på Aarhus Universitet. Det 
fortjener en varm velkomst og applaus. 

Den første tid emmer af spændende arrange-
menter og muligheder for at lære hinanden 
at kende. Jeg vil derfor på det varmeste an-
befale jer alle at sætte kryds i kalenderen på 
relevante datoer for at deltage og bidrage til 

det sociale liv på studiet. Det sociale liv har 
været en essentiel og nødvendig del for min 
positive oplevelse af miljøet på Oecon. 

Det har aldrig været en hemmelighed, at 
det ikke altid er en dans på roser at læse på 
universitetet. Det gælder i særdeleshed for 
Oecon. Med mange timer i sigte med hovedet 
i bøgerne, til forelæsninger og holdtimer, 
har det været altafgørende for mig, at man 
er havnet et sted, hvor der er rummelighed 
og gåpåmod. Det bliver især synligt gennem 
foreningslivet, som skaber rammerne for et 
godt sammenhold i studiemiljøet. Det drejer 
sig både om Økonomisk Forening (ØF), der 
er primus motor på fester og fredagsbarer, og 
andre foreninger som Finance and Consulting 
Club Aarhus, som jeg selv er en stor del af. 

Personligt har jeg selv fået meget ud af at 
bidrage til fællesskabet, både fagligt og so-
cialt. Fagligt har det bidraget til min læring 
at være en del af en læsegruppe, samt at gå 
til tavlen og løse opgaver til holdtimerne. Det 
udfordrer én til at udvikle sig og formidle 
svært stof, hvilket også medfører en bedre 
fremadrettet forståelse. Socialt har det været 
at mødes i fredagsbaren til en Ceres Top og 
et spil Bezzerwizzer. Det fås hverken billigere 
eller hyggeligere end her.

Afslutningsvis vil jeg give et lille godt råd 
med på vejen. Gennem min studietid har jeg 
lært, at der er en klar sammenhæng mellem 
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arbejdsindsats og præstation til eksamen. 
Hvis I arbejder hårdt nok, så skal det nok 
blive belønnet på den anden side. På den 
måde adskiller universitetet sig fra andre 
uddannelser. 

Endnu engang velkommen til et verdensklas-
sestudie. Jeg håber, at jeres rusuge kommer 
til at overgå jeres forventninger trods Corona- 
krisen. Jeg ved, I er i de absolut bedste hænder.

Vi ses til en halvlunken Ceres Top i fredags-
baren til august!

Niels beretter

Når du læser med nu, er det et tegn på, at du er 
kommet ind på et af de fedeste stu-dier i Dan-
mark: Oecon-studiet. Studiet, der rummer 
stor faglighed og en masse social aktivitet. 

Undervejs i din kommende studiegang, vil 
du møde nogle af de dygtigste eksperter og 
forskere inden for deres fagområder. Du vil 
få et indblik i, hvor bred en vifte af jobmu-
ligheder, der opstår, når du står tilbage med 
en cand.oecon, og du vil komme til at drikke 
en masse kolde Ceres Top! 

Muligheden for at få en kold Topper eller to 
byder sig i hvert fald flere gange i løbet af et 
semester, da de udgør et samlepunkt stort 
set hver fredag i fredagsbaren (aka. ’Konver-
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Niels beretter

terbar’). Alle, både nye og ældre studerende, 
mødes her og får rystet de fleste frustrationer 
fra ugens løb af sig. 

Du kommer du til at læse med nogle rigtig 
skarpe unge mennesker, der alle, formentlig, 
har en fællesinteresse med dig: økonomi. 
Selvom det til tider kan virke hårdt, så er 
det dejligt at dele det med andre og holde 
humøret højt med dem. 

Af denne årsag er mit råd - som jeg giver til 
alle, jeg kender, der skal til at starte på en 
uddannelse, der ligner økonomistudiet – at 
finde sig en studiegruppe med det samme. 
En studiegruppe letter trykket, når det hele 
lige bliver lidt for meget, og den hjælper til at 
gøre pauserne fra studiet, der også skal være 
plads til, lidt sjovere. 

Udover disse argumenter, så er det jo også 
altid dejligt at være flere hoveder til at sidde 
med alle de græske bogstaver, som man vil 
komme til at møde i løbet af sin studietid. 
Det ville ikke undre mig, hvis du kan græsk, 
når du er færdig i hvert fald. 

Fredagsbarerne og festerne er dog ikke de 
eneste sociale aktiviteter, der gør økonomistu-
diet så fedt. Man kommer nemlig også til at 
stifte bekendtskab med alle foreningerne, 
der er på fakultetet. Det tæller blandt andet 
FinanceLab, FACCA, Aarhus Symposium, 
KØN og ØF.  Jeg forstår godt, hvis alle de 

forkortelser forvirrer dig, men hvis du bare 
kan huske Økonomisk Forening (ØF), så er 
det en god start – det er dem, der arrangerer 
de mest essentielle aktiviteter, dvs. festerne 
og fredagsbarerne. Men de andre foreninger 
(FinanceLab, FACCA etc.) laver også nogle ret 
fede events, hvor forskellige virksomheder 
kommer og ’sælger’ sig selv, hvilket giver os 
studerende mulighed for at se, hvordan de 
arbejder, og om de potentielt kan være vores 
kommende arbejdsgivere.

Hvis du sidder inde med mange spørgsmål, så 
er du ikke den eneste – det har vi alle gjort. 
Men heldigvis er der en masse dejlige og 
hjælpsomme tutorer og russekretærer, der 
glæder sig til at hjælpe dig alt, hvad de kan. 

Held og lykke med studiet. Nyd rusugen! Vi 
ses i Konverterbaren.
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Studieteknik  
& studiegruppeordning

STUDIETEKNIK
Alle første semesters økonomistuderende 
inviteres til et arrangement om studietek-
nik, som afholdes af Institut for Økonomi i 
samarbejde med Center for Undervisning og 
Læring (den universitetspædagogiske enhed 
ved fakultetet). Det er en mulighed for at blive 
klogere på det at studere på universitetet. 
Det bliver senere på efteråret (oktober eller 
november), når I så småt har vænnet jer til 
at studere på universitet. I får flere detaljer 
(inkl. dato og tidspunkt) senere på semesteret.

BRUSH-UP MATEMATIK
De to første lørdage i september, d. 5. sep-
tember og d. 12. september er der en særlig 
mulighed for at genopfriske matematikken 
fra din ungdomsuddannelse. Dette er særligt 
relevant, hvis du blev student for et eller flere 
år siden. Der er arrangeret særlige brush-up 
cafeer, hvor du kan få hjælp til regne opgaver 
i matematikpensum fra gymnasiet. Det er 
frivilligt at deltage. Information om tid og 
sted fremgår af dit personlige skema.

STUDIEGRUPPEORDNINGEN  
Et unikt tilbud til dig, som studerer Økonomi: 
Hjælp til at finde den bedste studiegruppe
Mange nye studerende danner studiegrupper 
for at have nogen at sparre med på studiet. 
Derudover fungerer studiegrupper som en 
støtte og som faglig udfordring. Det er en 
stor hjælp at have nogle medstuderende at 
diskutere opgaver med; både for at styrke 
ens egen forståelse af stoffet og for at blive 
udfordret på forskellige tilgange til pensum.
På Institut for Økonomi har Oeconrådet et 
tilbud til dig om, at du kan deltage i en stu-
diegrupperotationsordning de første 4 uger af 
studiet. Her vil du hver uge blive sammensat 
med studerende fra dit eget hold, og I er så i 
læsegruppe sammen i en uge. Efter de 4 uger 
vil du efter eget valg kunne sammensætte 
din studiegruppe. Ordningen skal ses som 
en hjælp til dig for at få sammensat en faglig 
optimal studiegruppe. Dette er et tilbud, og 
det er derfor frivilligt, om du ønsker at deltage 
i ordningen.

Institut for Økonomi og Oeconrådet opfordrer 
på det kraftigste til, at du som ny studerende 
tager imod dette unikke tilbud, der, udover at 
give dig mulighed for at lære dine medstude-
rende at kende, giver dig en unik chance for at 
lære dig selv at kende i gruppesammenhænge!

Mere  
information 

 følger i  
rusugen



Økonomi
25

Introduktion til fagene 

På de næste sider har forelæserne skrevet en 
lille appetitvækker om deres fag, således at du 
kan få stillet lidt af din faglige sult, inden se-
mestret og rusugen rigtigt går i gang. I løbet af 
rusugen vil du møde dine forelæsere, idet de 
kommer og præsenterer deres respektive fag. 

ØKONOMISKE PRINCIPPER
Dette kursus vil give en bred introduktion til 
nationaløkonomi. I den første uge gives en 
introduktion til faget (både mikro- og makro-
økonomiske emner), hvorefter mikroøkonomi 
vil blive behandlet de efterfølgende 7 uger. 
Endeligt vil de sidste 6 uger blive brugt til at 
gennemgå makroøkonomi. Eksamen består 
af en skriftlig prøve på i alt 4 timer.

Økonomi handler om at prioritere og ta-
ger dermed udgangspunkt i en verden med 
knappe ressourcer. Hvilke målsætninger har 
vi, og hvorledes vil forskellige beslutninger 
påvirke vores muligheder for at nå disse 
målsætninger? Dette spørgsmål er relevant 
for den enkelte person (husholdning), for 
virksomheder, men også for hele samfundet. 
Økonomiske ræsonnementer bunder ofte 
i budskabet om, at anvendelsen af knappe 
ressourcer kræver en prioritering. En prio-
ritering kan ikke foretages alene på basis af 
en vurdering af, om et givet initiativ i sig selv 
er godt (absolut vurdering). Det kræver en 
stillingtagen til, om vi ville kunne få endnu 
mere ud af det, såfremt ressourcerne bliver 
brugt på noget andet (relativ vurdering el-

ler sammenligning). En overvejelse af disse 
forhold er nødvendig for at kunne foretage 
et fornuftigt valg. Formålet med introduk-
tionsforløbet er at give en indføring i nogle 
grundlæggende ræsonnementer inden for 
økonomi.

Der anvendes følgende tekstbog: Acemoglu, 
D., D. Laibson and J.A. List, “Economics”, 
Pearson.
 
Mikroøkonomi
Vi begynder kurset med at se på nogle helt 
grundlæggende forhold knyttet til, hvad 
mikroøkonomi er. Vi tager udgangspunkt i 
at forstå nogle grundlæggende begreber og 
sammenhænge knyttet til, hvorledes mar-
kedsmekanismen fungerer. Den første del 
vil opbygge, hvad man kunne kalde basemo-
dellen, nemlig en verden med fuldkommen 
konkurrence. Men når man kigger ud i den 
virkelige verden opfylder markeder sjældent 
antagelserne, for at fuldkommen konkurrence 
kan eksistere. I forlængelse heraf udvides 
analyser af efterspørgsel, udbud og konkur-
rencemarkeder med følgende emner:

• Markedsimperfektioner (monopol, duo-
pol, spilteori, strategi, eksternaliteter, 
ejendomsret, asymmetrisk information)

• Offentlig økonomi (arbejdsmarked, miljø, 
sundhed, kriminalitet, offentlige goder 
og skattepolitik)
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Eksempler på beslutninger, som kan analyseres 
inden for det mikroøkonomiske fagområde, er: 

• Hvordan skal månedens budget fordeles 
på mad og tøj? 

• Hvilken uddannelse skal jeg starte på? 
• Hvorfor varierer benzinpriser mere end 

bilpriser? 
• Hvorfor taber en ny bil meget i pris i det 

øjeblik, den forlader fabrikken? 
• Hvor meget skal jeg reklamere for mit 

produkt? 
• Hvorfor får kvinder typisk lavere løn end 

mænd?

Nye forskningsresultater vil blive forsøgt ind-
draget, når pensum tillader det.

Makroøkonomi
Denne del af kurset begynder med en gen-
nemgang af, hvad man kunne kalde makro-
økonomiske nøglevariable (BNP, arbejdsløs-
hed, prisniveau og inflation). Vi vil gennemgå, 
hvordan disse måles, og hvilke faldgrupper 
der er, når man bruger dem. Derefter vil vi 
prøve at gå dybere ned i makroteori ved at 
introducere emnerne:

• Makroøkonomi – lang sigt (vækst, pro-
duktivitet, udvikling i landes velstand)

• Makroøkonomi – kort og mellem lang sigt 
(arbejdsmarkedet, finansielle markeder, 
pengemarkedet, konjunkturfluktuationer, 
finans- og pengepolitik)

• International økonomi (makroøkonomi 
og international handel, valutamarkeder)

Eksempler på beslutninger, som kan analyseres 
inden for det makroøkonomiske fagområde, er: 

• Skal vi prøve at stabilisere økonomien? 
Hvordan skal dette evt. gøres? 

• Hvis vi vælger at gøre det, hvilke virknin-
ger vil det så have på mellemlang sigt? 

• Hvordan virker strukturelle reformer? 
• Hvordan sikrer vi vækst på lang sigt? 
• Hvordan spiller de internationale mar-

keder for varer og valuta ind på vores 
beslutninger?

Undervisningsforløbet vil bestå af forelæs-
ninger (4 timer om ugen) og øvelsestimer (2 
timer om ugen). De ugentlige øvelsestimer vil 
basere sig på studerendes fremlæggelse eller 
diskussion af opgaver, der er løst på forhånd.

Faget afsluttes med en skriftlig eksamen i 
januar.

REGNSKAB
Faget består af introduktion til forskellige ele-
menter af den overordnede fællesbetegnelse 
regnskab, elementer som hver især er meget 
vigtige i relation til det at lede en virksomhed. 
Fagets titel dækker således blandt andet over 
bogføring, omkostningsteori, budgettering, 
økonomistyring, aflæggelse af årsregnskab og 
anvendelse af regnskabsinformation. 

Regnskab giver de studerende den fornødne 
baggrund for at vælge og udnytte værktøjer 
fra såvel det interne regnskab (økonomisty-
ring) som fra den eksterne årsregnskabs-
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rapportering til at træffe hensigtsmæssige 
beslutninger såvel internt i en virksomhed 
(ledelse og ledere) som eksternt for nogle af 
virksomhedens eksterne interessenter.

De studerende får indsigt i, hvordan man 
kan vælge og anvende passende regnskabs-
værktøjer til analytiske formål, til beslut-
ningstagning, planlægning og kontrol, samt 
hvordan man kan bruge regnskabet til må-
ling og evaluering af resultater på forskellige 
niveauer og afdelinger i en organisation, af 
markeds- og produktsegmenter samt af en 
virksomhed som sådan.

De studerende stifter bekendtskab med 
grundlæggende omkostningskoncepter og 
anvendelse af omkostninger til kortsigtede 
beslutningsproblemstillinger. Dette omfatter 
eksempelvis beregning af fremstillingsom-
kostninger for solgte varer under anvendelse 
af forskellige kalkulationsmodeller og me-
toder, og efterfølgende evaluering og valg 
mellem alternative beslutninger for også 
langsigtede problemstillinger. 

Gennem anvendelse af dobbelt bogholderi og 
undervisning i registrering af grundlæggende 
transaktioner med det dobbelte bogholderis 
princip vil studerende erhverve viden om 
bogføring og grundlæggende årsregnskabste-
ori, koncepter og metoder til at beskrive og 
analysere indhold i begreber som regnskabs-
mæssig indtjening og formue. De studerende 
vil også få et grundlæggende kendskab til 
konkret udarbejdelse af perioderegnskaber 

baseret på en række typisk forekommende 
transaktioner. De studerende vil samtidig 
gennem faget opnå grundforudsætninger for 
at evaluere en ekstern årsrapport, som inde-
holder detaljerede oplysninger til selskabets 
interessenter om selskabets samlede finan-
sielle situation, og hvor oplysningerne især 
er rettet mod kapitalmarkedet, dvs. primært 
investorer og kreditorer. 

Desuden vil de studerende erhverve konkret 
viden om udarbejdelse af budgetter, herun-
der hvordan man kommer fra salgs- og pro-
duktionsplaner til samlede budgetter, samt 
hvordan man hensigtsmæssigt følger op og 
analyserer realiserede begivenheder i forhold 
til det, der var forudsat i budgettet.

Faget afsluttes med en skriftlig eksamen.

MATEMATISKE OG STATISTISKE PRINCIP-
PER 
Faget består af to komponenter: matematik 
og statistik.  I matematik beskæftiger man sig 
med, hvordan man kan opskrive, analysere 
og optimere en række økonomiske problem-
stillinger ved hjælp af matematiske værktøjer.

Et eksempel kan være, at en virksomhed skal 
producere og afsætte forskellige produkter 
med forskellige produktionsfaktorer (råvarer, 
kapital, arbejdskraft). Virksomheden ønsker 
naturligvis at maksimere sin profit, hvilket 
giver anledning til et optimeringsproblem. 
Hvis der samtidig er knaphed på de tilgæn-
gelige ressourcer, så skal virksomheden altså 
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maksimere sin profit under en række for-
skellige bibetingelser (vi kan ikke bruge flere 
ressourcer, end der er til rådighed). 

En anden problemstilling kan være en for-
bruger, som skal vælge sit forbrug af forskel-
lige varer. Forbrugeren ønsker naturligvis 
at bruge sine penge, så han/hun får mest 
mulig gavn (økonomer bruger ordet ”nytte”) af 
pengene. Her taler vi en nyttemaksimerende 
forbruger, som skal optimere sin nytte af 
forbrug under en budgetbegræsning.

I statistik beskæftiger man sig med, hvorledes 
man ud fra oplysninger i en stikprøve, som 
er udtaget fra en population, kan sige noget 
om denne population. 

Et eksempel kan være, at en virksomhed, 
som agter at markedsføre et nyt produkt, 
gerne vil vide, hvor mange i en population af 
mulige købere der vil købe det nye produkt. 
Da det enten kan være en kostbar eller umu-
lig opgave at spørge alle potentielle kunder, 
udtager man derfor en stikprøve og spørger 
hver enkelt af de udvalgte, om han/hun vil 
købe produktet. Formålet er nu at ”beregne”, 
hvor mange der vil købe produktet i popu-

lationen, hvis man ved, hvor mange, der vil 
købe produktet i stikprøven. Her er tale om 
et såkaldt estimationsproblem, idet man ud 
fra et stikprøveresultat vil skønne (estimere) 
over en populationsstørrelse. Man taler også 
om induktiv statistik, idet man slutter fra 
det specielle (stikprøven) til det generelle 
(populationen). 

For at blive i stand til at besvare ovennævnte 
spørgsmål bliver man nødt til først at studere, 
hvilke stikprøveresultater man kan regne 
med at få, hvis man kender populationen; 
dvs. hvis man ved, hvor mange der vil købe 
produktet i populationen. Her taler vi om 
sandsynlighedsregning eller deduktiv sta-
tistik, fordi vi her slutter fra det generelle 
(populationen) til det specielle (stikprøven). 

Man vil også have brug for alene at kunne be-
skrive indholdet i en population - eller for den 
sags skyld - i en stikprøve. I så fald taler man 
om deskriptiv statistik. Som hjælpemiddel til 
beregning af størrelser i både populationer 
og stikprøver bruger vi Excel, som vil være 
en integreret del af øvelserne.
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Mitstudie.au.dk  
- din personaliserede portal
Portalen samler alle studierelevante systemer 
og giver dig et samlet overblik over din un-
dervisning, meddelelser og arrangementer. 
Du skal kun logge på én gang for at få adgang 
til det hele.  

NEMT OG OVERSKUELIGT OG MED KUN 
ÉT LOGIN
Når du går ind på mitstudie.au.dk, logger 
du ind med dit WAYF-login, som er det, du 
bruger, når du f.eks. logger på Blackboard. 
På portalen kan du se et skema, der giver 
overblik over din undervisning i den aktuelle 
uge. Du kan også bladre frem, hvis du vil se 
en anden uge. 

DU KAN OGSÅ SE:
• De tre seneste meddelelser, der ligger til 

dig på Blackboard.
• En oversigt over de kurser, du er tilmeldt.
• Den studieordning, der gælder for dig, og 

et overblik over din uddannelse
• Nyheder og arrangementer samt direkte  

link til information om f.eks. eksamen, 
udveksling og studievejledning på din 
studieportal.

Der er også direkte adgang til dine informa-
tioner på en række forskellige studieadmini-
strative systemer som f.eks. STADS, digital 
eksamen og til din AU-mailkonto. Portalen 
kan også bruges på mobil eller tablet.  Vi 
anbefaler, at du gør portalen til din startside.

HVIS DU HAR SPØRGSMÅL 
• Hvis du har spørgsmål om indholdet på 

mitstudie.au.dk, kan du kontakte Aarhus 
BSS Studieservice. 

• Hvis du har spørgsmål til selve siden, 
kan du sende dem til supporten på  
mitstudie@au.dk.

• Hvis du har problemer med login og 
lignende, kan du henvende dig til  
IT-supporten på Aarhus BSS.

http://mitstudie.au.dk
http://mitstudie.au.dk,
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/aarhus-bss/aarhus-bss-student-services/
mailto:mitstudie%40au.dk.%20?subject=
http://studerende.au.dk/it-support/
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Når du skal til skriftlige eksamener, så vil de 
foregå digitalt via vores eksamenssystem: 
WISEflow. Du skal nok blive introduceret 
til, hvordan det virker i løbet af rusugen og 
din første tid på studiet. 

Du kan altid finde information om digital 
eksamen på: 
bss.au.dk/digitaleksamen

Digital Eksamen - WISEflow

Studieportalen/studerende.au.dk
Studieportalen er det website, hvor alle oplys-
ninger om dit studie og studieliv er samlet bl.a. 
timeplaner, studieordning, studievejledning, 
udveksling, eksamensplaner og -regler. På stu-
dieportalen kan du desuden finde nyheder og 
arrangementer for dig som studerende.

Du kan finde rigtig meget relevant informa-
tion her, og mange af disse oplysninger kan 
være nyttige gennem hele dit studieforløb. Vi 
anbefaler derfor, at du tjekker websitet, hvis 
du søger information om dit studie.  

FIND DIN STUDIEPORTAL PÅ 
studerende.au.dk/oecon

Udveksling og studieophold i 
udlandet 

Drømmer du om at arbejde uden for Dan-
marks grænser? Eller har du bare altid været 
fascineret af andre kulturer? Et studieophold 
i udlandet vil uden tvivl kunne give dig en 
masse både på det personlige og akademiske 
plan. Aarhus BSS International står klar til 
at hjælpe dig. Vi tager dig igennem udveks-
lingsprocessen fra start til slut. 

Du kan også finde en masse inspiration på 
din studieportal under ”Udveksling og stu-
dieophold i udlandet”.

KONTAKT OS OG LÆS MERE
Email: bss.international@au.dk 
Bartholins Allé 10, bygning 1323, 3. sal. 
Læs mere på din studieportal:  
studerende.au.dk/oecon

http://bss.au.dk/digitaleksamen
http://studerende.au.dk/oecon
mailto:bss.international%40au.dk?subject=
http://studerende.au.dk/oecon
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Studievejledningen

Du kan  
læse din 

studieordning på
studerende.au.dk/ 
oecon/studieord-

ning

HVAD KAN DU BRUGE STUDIEVEJLEDNIN-
GEN TIL?
Du er altid velkommen til at gå til studievej-
ledningen, når du har spørgsmål i relation 
til dit liv som studerende. 

Du kan bl.a. komme til os med studiemæssige 
spørgsmål vedrørende eksamen, studieregler, 
orlov, barsel, studieplanlægning, udlandso-
phold, dispensationer, sociale udfordringer, 
og når studiet er svært. 

HVORFOR KAN VI HJÆLPE?
Vi er alle uddannede vejledere og har overblik 
over dit studie og reglerne på området. Derfor 
kan vi hjælpe dig med at finde den løsning, der 
er bedst for dig. Hvis du har problemer af mere 
personlig karakter, er du også velkommen til 
at henvende dig. Uanset størrelse og indhold 
giver vi gerne vejledning, støtte og opbakning 
til at hjælpe dig videre.

Hvis vi ikke kan hjælpe, kan vi henvise til nogen, 
som kan. Vores interesse er de studerendes ve og 
vel, og vi er derfor objektive i vores vejledning.

TAVSHEDSPLIGT
På studievejledningen har vi tavshedspligt, så 
alt, hvad du siger, forbliver fortroligt. Vores 
tavshedspligt gælder overfor alle, dvs. mor 
og far, undervisere, instruktorer, studienæv-
net, studieadministrationen, studiekontoret, 
socialkontorer mm.

HVEM ER STUDIEVEJLEDERNE?
Studievejledningen på dit studie består af et 
hold studievejledere, der også selv er stude-
rende på uddannelsen, og de kender derfor 
til studielivet ’på egen krop’. Derudover er 
der tilknyttet en fastansat trivsels- og stu-
dievejleder, som du også er velkommen til 
at kontakte.

KONTAKT OG ÅBNINGSTIDER
Du kan finde kontaktoplysninger og  
åbningstider på din studieportal: 
studerende.au.dk/oecon  

Vi ser frem til at hjælpe dig!

http://oecon.studerende.au.dk/studieordning
http://oecon.studerende.au.dk/studieordning
http://oecon.studerende.au.dk/studieordning
http://studerende.au.dk/oecon  
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IT på Aarhus BSS

Herunder kan du finde en introduktion til 
IT-services for studerende på Aarhus BSS. 
For at holde dig opdateret anbefaler vi dig, at 
du besøger vores hjemmeside, hvor du altid 
kan finde nyt omkring IT-services.

IT-FACILITETER
Som studerende ved Aarhus BSS bliver IT 
en central del af dit studieliv. IT-afdelingen 
tilbyder dig en række IT-services herunder 
en e-mailkonto og trådløst internet. Du kan 
tilgå din webmail via post.au.dk. Hvis du skal 
have adgang til printere, skal du kontakte 
biblioteket eller find mere information på 
library.au.dk.

ADGANG TIL TRÅDLØST NETVÆRK
Du kan finde vejledningen til at få adgang 
til AU’s trådløse netværk via:  
eduroam.au.dk.

AARHUS BSS KURSER
Aarhus BSS IT har to videngrupper, Advan-
ced Multimedia Group og Analystics Group, 
som i fællesskab udbyder Aarhus BSS Kurser. 
Find os på facebook.com/BssKurser, hvor vi 
annoncerer kommende kurser.

IT-SUPPORTEN
Der er to IT-support enheder, der kan hjælpe 
dig, hvis du har spørgsmål til IT på Aarhus 
BSS. Du kan finde adresse og kontaktoplys-
ninger herunder: 

• Aarhus BSS IT-support Service Desk på 
Fuglesangs Allé kan findes i bygning 2628, 
lokale M21.

• Aarhus BSS IT-support Service Desk på 
Bartholins Allé kan findes i bygning 1322. 

Telefon: 8715 0933
Email: bss.it@au.dk
Web: studerende.au.dk/bssit – her finder du 
også åbningstiderne

Vi ser frem til at hjælpe dig!

http://library.au.dk. 
http://eduroam.au.dk
http:// facebook.com/BssKurser
mailto:bss.it%40au.dk?subject=
http://studerende.au.dk/bssit
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Aarhus BSS Student Services

Blackboard - Aarhus BSS’ online 
læringssystem

Blackboard er et system til online kursus-
håndtering og læring, som giver ét fælles 
online samlingspunkt for undervisere og 
studerende. Systemet giver blandt andet 
mulighed for nem adgang til gruppearbejde 
samt at sende og modtage beskeder. Det er 
f.eks. her din underviser kan informere om 
skemaændringer og lægge undervisningsma-
teriale op. Det er derfor vigtigt, at du tjekker 
Blackboard ofte. 

Du kan få flere informationer om Black- 
board på:  
bss.au.dk/blackboard

Log på Blackboard via:  
blackboard.au.dk 

På din studieportal og mitstudie.au.dk kan 
du finde praktiske og administrative infor-
mationer om din uddannelse. Hos Aarhus 
BSS Student Services kan du stille yderligere 
spørgsmål og få administrativ hjælp, hvis 
du har brug for det. Du kan bl.a. få besvaret 
spørgsmål om tilmelding til undervisning og 
eksamen, og hvordan du kan få verificeret, 
at du er aktiv studerende. 

KONTAKT OS
Email: studentservices.bss@au.dk
Telefon: 87 16 40 26
Telefon og mail: Mandag-fredag kl. 8-15.

FIND OS
Tåsingegade 3, lokale 021 i bygning 1443, 
8000 Aarhus C  
Åbningstid: Mandag og onsdag kl. 12-15.

Fuglesangs Allé 4, 4. sal i bygning 2610 
(S-bygningen) , 8210 Aarhus V
Åbningstid: Tirsdag og torsdag kl. 12-15.

http://bss.au.dk/blackboard
http://blackboard.au.dk 
mailto:studentservices.bss%40au.dk?subject=
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Aarhus BSS Career 

FÅ MOD PÅ KARRIEREN, MENS DU LÆSER
Mangler du inspiration til, hvad du vil bruge 
din uddannelse til? Vi støtter dig i processen. 

Undervejs på dit studie tilbyder Karrierecen-
teret på Aarhus BSS en lang række tilbud, 
der hjælper dig godt på vej mod dit første 
studiejob, projektorienteret forløb eller pro-
jektsamarbejde med en virksomhed eller or-
ganisation. Når studiet lakker mod enden 
hjælper vi dig naturligvis også i overgangen 
til dit første fuldtidsjob. 

Lær at skrive en god ansøgning, bliv klo-
gere på egne kompetencer, mød spændende 
virksomheder og organisationer i uformelle 
rammer, deltag i jobmesser, få input til job-
samtalen og meget mere.

Hos os får du bl.a. mulighed for at drøfte 
spørgsmål som:  
• I hvilken retning vil du gerne gå? 
• Hvad motiverer dig? 
• Hvad er arbejdsglæde for dig? 
• Hvad er din ambition for dit arbejdsliv? 

• Hvad drømmer du om at arbejde med? 
• Hvilke muligheder byder arbejdsmarke-

det på? 

Vi tilbyder: 
• Karrierevejledning og kompetenceafkla-

ring med erfarne karrierevejledere
• Spændende karrierearrangementer og 

jobmesser 
• Tæt kontakt til virksomheder og organi-

sationer
• En online jobportal med studiejob, pro-

jektorienteret forløb, projekter og fuld-
tidsstillinger (www.jobbank.au.dk)

KARRIERECENTERET ER FOR ALLE!
Besøg os på: studerende.au.dk/karriere/
aarhus-bss-career, hvor du også kan booke 
tid til en uforpligtende snak.
Følg os på Facebook: facebook.com/aar-
husbsscareer 

Aarhus BSS Alumni
BLIV MEDLEM AF ALUMNENETVÆRKET – 
ALLEREDE SOM STUDERENDE
Aarhus BSS Alumni hjælper dig med at holde 
forbindelsen til din uddannelse og studiekam-
merater efter studiet, hvor du får de seneste 
nyheder og invitationer til relevante arrange-

menter fra Aarhus BSS. Alumnenetværket er 
for alumner og nuværende studerende og det 
er ganske gratis. Som medlem får du bl.a. også 
mail om karrierearrangementer på Aarhus 
BSS i løbet af din studietid.
Tilmeld dig her: bss.au.dk/medlemskab

http://www.jobbank.au.dk
http://studerende.au.dk/karriere/aarhus-bss-career
http://studerende.au.dk/karriere/aarhus-bss-career
http://facebook.com/aarhusbsscareer  
http://facebook.com/aarhusbsscareer  
http://bss.au.dk/medlemskab
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AU Library

Velkommen til AU Library, hvor de stude-
rende er i fokus. AU Library har to biblioteker 
i Aarhus, som er tilknyttet Aarhus BSS.

AU Library er et akademisk bibliotek, som 
tilbyder dig:

• Online og fysisk adgang til en stor 
mængde akademisk information og lit-
teratur (bøger, tidsskrifter, databaser 
osv.), der er relevant for dine studier på 
Aarhus Universitet. Alle studerende har 
gratis adgang til vores ressourcer.

• Læsepladser til individuelle studier og 
gruppearbejdspladser

• Gruppearbejdspladser med storskærme, 
hvor din bærbare computer kan tilsluttes

• Undervisning og hjælp til at styrke din 
akademiske informationskompetence

VI KAN HJÆLPE DIG MED AT:
• Søge og finde akademisk information og 

litteratur
• Udvælge og kritisk vurdere information
• Håndtere og organisere information

Disse ting er vigtige at mestre i hele din stu-
dietid, men også i din fremtidige karriere.

Du må meget gerne kontakte os på biblioteket 
– vi ser frem til at møde dig!

KONTAKT: 
Bartholins Allé 9, bygning 1351
Telefon: 9135 6481
Mail: bartholinsalle.aul@kb.dk
Web:  
library.au.dk/biblioteker/bartholins-alle

På Bartholins Allé finder du primært materia-
ler indenfor psykologi, statskundskab og jura. 

Fuglesangs Allé 4, bygning 2623-D
Telefon: 9135 6485
Mail: fuglesangsalle.aul@kb.dk 
Web:  
library.au.dk/biblioteker/fuglesangs-alle 

På Fuglesangs Allé finder du primært ma-
terialer indenfor jura, økonomi, business 
administration og management. 

Uden for åbningstiderne kan du få adgang 
til biblioteket ved brug af dit studiekort som 
nøglekort. 

LÆS MERE: 
library.au.dk

mailto:bartholinsalle.aul%40kb.dk?subject=
http://library.au.dk/biblioteker/bartholins-alle
mailto:fuglesangsalle.aul%40kb.dk?subject=
http://library.au.dk/biblioteker/fuglesangs-alle 
http://library.au.dk
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Foreningerne på Økonomi

På økonomi er der et rigt foreningsliv, som 
tilbyder de studerende et væld af sociale 
aktiviteter. Her kan du få et lille indblik i, 
hvad de forskellige foreninger står for.

ØKONOMISK FORENING
Velkommen til det nye kuld af økonomistu-
derende! Du er nu startet på en af de bedste 
uddannelser i Danmark, såvel fagligt som 
socialt. Sammenholdet blandt økonomer er 
helt i top, hvor Økonomisk Forening, eller i 
daglig tale ØF, er samlingspunktet. 

ØF består af 12 bestyrelsesmedlemmer, som 
bliver valgt til vores årlige generalforsamling 
i november. Et event som af mange anses som 
et at de helt store, nok mest fordi vi serverer 
alle de gratis øl, du kan drikke. Af disse 12 
medlemmer består bestyrelsen af en for-
mand, en kasserer, et fest-, et studieturs-, et 
fagligt og et socialt udvalg, som alle gør deres 
ypperste for, at du nyder det sociale liv på 
studiet. Derudover er der også et udvalg, som 
står for vores karrieremesse ”Spækhuggeren”.  
Men hvem er vi, og hvad laver vi? ØF er en 
social og faglig forening for alle Oecon’er 
og PØ’er.  

Tirsdag til torsdag serverer vi kaffe på vores 
kontor; dette er et samlingspunkt for alle 
økonomer på alle semestre, om man sidder 
med specialet eller til mikro med vores alle-
sammens Michael Svarer. Og som noget helt 
nyt er vi stolte af at kunne præsentere rigtig 
mælk til kaffen!  

ØF afholder dertil 3-4 fester per semester for 
de studerende. Festerne bliver både afholdt 
udelukkende for økonomer og i samarbejde 
med andre foreninger; heriblandt kan nævnes 
den berygtede Medikonomi fest, som holdes 
sammen med medicinstuderende, Børsbar, 
hvor de frie markedskræfter bestemmer pri-
sen på dine øl og drinks, samt vores alles 
Andespil, hvor du kan få lov at tyre en fadøl 
i hovedet på din bedste ven eller ham/hende 
den søde fra hold 2. 

Vi afholder også en række sociale og faglige 
arrangementer for at bryde den monotone 
dagligdag. Heriblandt kan nævnes fodbold-
turnering, øl-/gin-/vinsmagning, faglige kur-
ser samt en tur til København for at besøge 
ministerier og virksomheder. 
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Måske har du hørt noget om en forvokset 
øl-stafet i Universitetsparken? Kapsejlad-
sen afholdes hvert forår og går ud på, at 12 
foreninger kæmper om at vinde Det Gyldne 
Bækken. Her deltager ØF-bestyrelsen selv-
følgelig, så vi kan vise, at vi er den absolut 
bedste sociale forening på hele universitetet. 
Kapsejladsen går helt simpelt ud på, at 5 del-
tager fra hver forening sejler over universi-
tetssøen, løber op og bunder en øl, drejer 10 
gange rundt om sig selv og derefter sejler 
tilbage og skifter til næste mand. ØF har en 
stolt tradition for at deltage i Kapsejladsen, 
og er det næstmest vindende studie (kun 
efter vores kære venner fra medicin).  Festen 
starter længe før de tidlige morgentimer, hvor 
vi hvert år sørger for at få Økonomibakken 
før statskundskaberne. Her bliver du en del 
af den hyggeligste havefest, hvor der bliver 
lavet en TIFO, der får selv de mest hardcore 
Brøndbyfans til at blegne. 

Vi glæder os meget til at møde dig og 
byde dig velkommen i fællesskabet – og 
vi ses i rusugen! Glæd dig! Indtil da kan 
du finde os på Facebook, Instagram eller  
www.oekonomiskforening.dk. 

Udover festerne og diverse rasende hyggelige 
sociale arrangementer arrangerer ØF også 2 
årlige studieture. Den lille tur ligger i foråret, 
og den store tur ligger i efteråret. Tidligere 
destinationer på den lille studietur har været 
Lissabon, Amsterdam, Budapest & Dublin. 
På den store studietur har destinationerne 
de seneste år været Mexico City, New York, 
Beijing, Rio de Janeiro og Malaysia. Der-
udover holder ØF også en skitur i uge 5 for 
alle Øffere. Der er forskellige destinationer 
hvert år, men fælles for alle er, at de byder 
på masser af ski og øl i smukke omgivelser.  
Om fredagen vil ØF gerne være vært for en 
kold Ceres Top. Så efter en lang uge tager du 
din studiemakker under armen og kommer 
i vores fredagsbar, Konverterbar (fang nogen 
fra 9. semester og hør dem ad om navnet). 
Her sørger vi selvfølgelig for, at køleskabet 
er fyldt og en reservepalle øl står klar. Du 
skal bare møde op til et spil Bezzerwizzer, 
Øl-bowling eller bare en hyggelig snak om 
din nye yndlingsforelæser. KB har åbent hver 
fredag fra 15 til 18 (med mindre vi holder 
fest), hvorefter der er mulighed for at tage 
op i nogle af de mange andre fredagsbarer 
oppe i universitetsparken.   

http://www.oekonomiskforening.dk


  

 
VI GLÆDER OS MEGET TIL AT SE DIG BÅDE TIL FREDAGSBARERNE, EN KOP KAFFE PÅ 

KONTORET OG TIL FESTERNE! 
 

HUSK AT FØLG MED PÅ FACEBOOK & INSTAGRAM FOR LØBENDE OPDATERINGER  
AF DATOER, SÅ DU IKKE GÅR GLIP AF NOGET.  

VI SES! 
 

Mere information om arrangementerne kan findes på www.oekonomiskforening.dk og  
Facebook ”Økonomisk Forening” og 

Instagram ’oekonomiskforening” 

 
ØKONOMISK FORENING 

2019/2020 

http://www.oekonomiskforening.dk


Oeconrådet er din mulighed for at være med til at forbedre dit stu-
die, både fagligt og socialt. Vi er din korteste vej til indflydelse - også i 
instituttets top. Vi er stedet, hvor du får mulighed for at tage ansvar og 
få et bedre indblik i, hvordan både instituttet og universitetet hænger 
sammen.

Arrangementer
Oeconrådet afholder 

blandt andet: 

Den Gyldne Pegepind: 
Gallamiddag og kåring 

af årets forelæser 

Tour de Forening
Fredagsbaren er rykket 

ned på foreningsgangen, 
hvor der er rig mulig-

hed for at blande øl og 
foreningsliv sammen. 

Evaluering
Evaluering af undervis-
ningen, hvor holdrepræ-
sentanter har mulighed 
for at komme med ris og 
ros. Dette bliver formid-
let videre til undervisere 
for at forbedre rammer-
ne for undervisningen. 

Studenterpolitik 
Vi påvirker beslutnin-
gerne vedrørende din 

uddannelse og det gene-
relle studiemiljø. 

Færdiguddannede beretter ofte om, hvor vigtigt deres netværk fra 
studenterforeninger har været i studietiden og på arbejdsmarkedet. Hos 
Oeconraadet er alle er velkomne, man får både netværk på tværs af årgange og 
mulighed for at påvirke dagligdagen på studiet. Kaffe, kage og hygge præger 
de månedlige møder, så hvis du er interesseret, så tag og kig forbi.

”Oeconrådet” på Facebook 
oeconraadet@oeconraadet.dk

Oeconrådet
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KØN                    
Kvindeligt Økonomisk Netværk er en forening 
for alle kvindelige studerende på Institut for 
Økonomi ved Aarhus BSS. Foreningens for-
mål er at skabe netværk mellem de kvindelige 
studerende på tværs af hold og årgange for 
dermed at gøre det nemmere og sjovere at 
være kvinde på Institut for Økonomi. 

Vi afholder både sociale og faglige arrange-
menter – alle med henblik på at forbedre net-
værket mellem de kvindelige studerende på 
instituttet. Lyder cocktailaften, minigolf-tur-
nering, stand-up eller fælles biograftur måske 
som noget for dig? Eller er du mere til en net-
værksaften, et foredrag om forhandlingsteknik 
eller et oplæg med kvinder fra større danske 
og internationale virksomheder? KØN har det 
hele, og vi lover dig, at vi er klar med fabelag-
tige arrangementer allerede fra studiestart! 

Det er gratis at være medlem af KØN, og med 
et medlemsskab får du flere fordele. 

Vil du vide mere eller melde dig ind med det 
samme, så besøg kvindeligt.dk. Du er selvføl-
gelig også meget velkommen til at kontakte os 
på kvindeligt@kvindeligt.dk. 

Vi glæder os meget til at byde dig velkommen 
i KØN! 

FINANCELAB AARHUS
Er de finansielle markeder og store finansielle
beslutninger nogle af grundene til, du valgte
at starte på økonomi? Så er FinanceLab noget 
for dig. I FinanceLab er vores mål at tilbyde 
studerende med en interesse for fi-nansiering og 
investering muligheden for at udvide deres aka-
demiske horisont og udfordre deres færdigheder.

Vores events spænder vidt inden for corporate 
finance og Investment-verdenen. Vi trækker 
på store fagpersoner fra både den akademiske 
og professionelle verden til at holde oplæg 
og inddrage de studerende i et netværk med 
virksomhederne.  Foruden dette, tilbyder Fi-
nanceLab en bred vifte af kurser inden for 
forskellige finansielle områder som porteføl-
jekonstruktion, M&A, trading m.fl.

Derudover består FinanceLab af et investe-
ringspanel, Investment Panel Aarhus, hvor 
udvalgte studerende forvalter foreningens 
midler og løbende offentliggør aktieanalyser. 

I det kommende år vil vi blandt andet invitere
til Investment Camp Aarhus, Investering og 
tapas, studietur til København mm. Tidligere 
har bl.a.  J.P. Morgan, Deloitte, ABG, EQT og 
EY deltaget.

Hold dig opdateret på vores events ved at
”LIKE” os på facebook.com/FLAarhus eller
sign-up som gratis medlem på vores hjemmeside.

Vi glæder os til at se dig til vores arrangementer. 
Find yderligere information på financelab.dk

http://kvindeligt.dk
mailto:kvindeligt%40kvindeligt.dk?subject=
http://facebook.com/FLAarhus
http://financelab.dk
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FINANCE AND CONSULTING CLUB  
AARHUS - FACCA                             
Lyder den alsidige konsulentverden som 
noget for dig? Eller går du og overvejer en 
karriere inden for Finance? Så er studenter-
organisationen, Finance and Consulting Club 
Aarhus (FACCA), måske noget for dig. FACCA 
rækker ud over pensum og forelæsnings-
lokaler og giver et indblik i din potentielle 
fremtidige karriere. FACCA giver studerende 
muligheden for at interagere med nogle af de 
bedste og mest interessante virksomheder 
inden for Finance og Consulting med det 
overordnede mål at skabe et link mellem den 
akademiske verden og det, der følger efter en 
endt uddannelse på Aarhus BSS. 

Igennem hele studieåret tilbyder FACCA en 
række af events og studieture, hvor I som 
studerende har mulighed for at indhente 
inspiration fra en bred vifte af spændende 
virksomheder samt have muligheden for at 
udvide jeres netværk på tværs af studieret-
ninger og årgange. 

Medlemskab og deltagelse i events er for alle 
studerende og gratis. For mere information, 
besøg www.facca.dk eller find os på Facebook, 
LinkedIn og Instagram.

DET SAMFUNDSØKONOMISKE SELSKAB, 
DSS, er en faglig forening drevet af studerende 
på Institut for Økonomi. Hvert semester af-
holder vi cirka 2-3 arrangementer, der fun-
gerer som supplement til den undervisning, 
vi modtager på økonomistudiet. 

Vi er en lille forening bestående af knap 10 
medlemmer, der godt kan lide at mødes og 
diskutere relevante økonomiske problemstil-
linger. Igennem disse hyggelige diskussioner 
opstår der ofte en lyst til at vide mere. Denne 
viden får vi ved at invitere oplægsholdere ud 
for at gøre os klogere på et interessant emne. 
Oplægsholderne er forskere og eksperter fra 
ind- og udland. 

Oplæggene kan for eksempel være en intro-
duktion til metoder og modeller uden for 
pensum eller et oplæg om en aktuel sam-
fundsøkonomisk problemstilling og de øko-
nomiske antagelser bag. 

Du kan finde yderligere information om vo-
res arrangementer på dssaarhus.dk og ”Det 
Samfundsøkonomiske Selskab – DSS” på 
Facebook. Vores arrangementer er altid åbne 
for alle, og vi håber at møde en masse af jer 
allerede dette semester

http://www.facca.dk
http://dssaarhus.dk
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AIM 
AIM er en forening for studerende, der er 
interesseret i innovation og består af et 
netværk, som strækker sig på tværs af AU’s 
fakulteter. AIM’s formål er at inspirere stu-
derende med interesse inden for iværksætteri 
og Innovation, samt at tilbyde værktøjer, som 
gør det muligt at eksekvere på dine ideer.

Vores events spænder over en bred vifte af 
arrangementer, workshops og meget mere. 
De mange tilbud er skabt til at udfordre dine 
færdigheder og bygge bro mellem den teore-
tiske og praktiske verden. Du kan altid holde 
dig opdateret ved at følge vores Instagram 
eller ”LIKE” os på facebook.com/AIMAarhus.

Alle medlemsfordelene er helt gratis, men for 
at gøre brug af dem, skal du melde dig ind på 
www.aim-aarhus.dk/sign-up. Som medlem 
kan du frit benytte dig af fordelene, som også 
inkluderer skabeloner og ”best practices” 
samt muligheden for at interagere med andre 
studerende med interesse for innovation.

Har du spørgsmål, idéer, eller overvejer du 
at prøve kræfter med frivilligt arbejde i en 
forening? Så tøv ikke med at kontakte os på 
contact@aim-aarhus.dk.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i vores 
netværk og til vores arrangementer!

http://facebook.com/AIMAarhus
http://www.aim-aarhus.dk/sign-up
mailto:contact%40aim-aarhus.dk?subject=
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Aarhus Symposium er en nonprofit 
studenterorganisation, der drives af 
frivillige studerende. Vores formål 
er at bygge bro mellem de studeren-
de og erhvervslivet, hvilket gøres 
på vores årlige konference, Aarhus  
Symposium, der i år finder sted fre-
dag d. 6. november. 

Her vil både danske og internatio-
nale erhvervsledere dele deres erfa-
ringer om dette års tema, som bliver  
annonceret mandag d. 7. september i 
Nedre S.

Dette års symposium vil være eks-
traordinært, da Aarhus Symposium 
2020 markerer vores 10-års jubilæum. 

For at sikre dig en plads til dette 
års event skal du deltage i Aarhus  
Symposium Challenge. Dette gøres 
ved at skrive et kort essay, som besva-
rer én af tre problemstillinger, der er  
udarbejdet af tre udvalgte talere. 
Aarhus Symposium Challenge sættes 
i gang d. 14. september, hvor du kan 
være med til vores Challenge Launch, 
der ligeledes finder sted i Nedre S.

Forfatterne af de 12 bedste essays  
sikrer sig ikke blot en plads til Aarhus 
Symposium, men inviteres også til at 
deltage i Leaders’ Forum, hvor de 
får mulighed for at møde den taler, 
hvis problemstilling de har besvaret.  
Desuden inviteres de 12 bedste for-
fattere til en workshop med vores 
Knowledge Partner, Mckinsey & 
Company. Her vil de blive forberedt 
til at pitche deres essay for talerne. 

Aarhus Symposium 2020 er din unik-
ke mulighed for at møde indflydel-
sesrige erhvervsledere, udvide dit 
professionelle netværk, samt møde 
andre ambitiøse studerende fra hele 
landet. 

Vil du vide mere? 

Hjemmeside: aarhus-symposium.org 
SoMe: @AarhusSymposium

VIL DU MØDE NOGLE AF ERHVERVSLIVETS STØRSTE LEDERE?

Ønsker du at være med i et netværk 
af frivillige og ambitiøse studerende? 
Er du interesseret i at udvikle dine 
evner og være med til at sætte dit 
præg på en af nordens største ledel-
seskonferencer?  

Foruden masser af praktisk erfaring, 
vil du som organiser få mulighed for 
at udvikle både dine personlige og 
professionelle kompetencer. 

Organisationen består i dag af 40 fri-
villige studerende fra forskellige stu-
dieretninger, men fælles for dem er 
én ting; Ambitionen om at skabe et 
fantastisk Aarhus Symposium. 

Er du engageret, dedikeret og har 
mod på en udfordring? Så hold øje 
med vores sociale medier, hvor vi 
snart søger nye Organisers! 

VIL DU VÆRE 
ORGANISER?YEAR ANNIVERSARY
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Opsummering

Rusarrangementet starter mandag den 24. 
august kl. 8.45 i Fuglesangssalen i bygning 
2625. (Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V). 
Tag afsted i god tid!

Husk at betale for rusarrangementet inden 
den 20. august via linket: 
https://events.au.dk/rusuge2020

Medbring praktisk tøj mandag den 24. 
august, da der vil være aktiviteter i Botanisk 
Have om eftermiddagen. Der er mulighed for 
omklædning.

Der er én sandwich per person til frokost 
mandag, tirsdag og onsdag, så det kan være 
en god idé at medbringe lidt mellemmåltider.

Bestilling af bøger kan ske på bssbooks.dk  
Her kan i se jeres pensumlister og bestille 
bøgerne forud, så de står klar til afhent-
ning fredag den 28. august.  
www.bssbooks.dk/da/bachelor_oecon.asp

Der er introduktion til IT samt afhentning 
af bestilte bøger den 28. august.

For yderligere spørgsmål kontakt russekre-
tærerne på Oecon-russek@econ.au.dk eller 
spørg dine tutorer i og efter rusugen.

Vi ses den 24. august. Vi glæder os!

RUSARRANGEMENTET PÅ SOCIALE 
MEDIER
Rusarrangementet 2020 foregår også på 
Facebook og Instagram� Her kan du på 
forhånd tilmelde dig gruppen Nye Øko-
nomistuderende 2020 og følge siden  
@oeconrussek�

https://events.au.dk/rusuge2020
http://bssbooks.dk 
http://www.bssbooks.dk/da/bachelor_oecon.asp
mailto:Oecon-russek%40econ.au.dk?subject=
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Kort over Campus Fuglesangs Allé
 

 

 

 

 

Her mødes vi 
mandag d.27. 
august 

Her mødes vi 
d� 24� august





Aarhus BSS
Institut for Økonomi

Fuglesangs Allé 4
8210 Aarhus V

HOLD DIG OPDATERET PÅ STUDIESTARTSIDERNE PÅ DIN  
STUDIEPORTAL OG PÅ DE SOCIALE MEDIER:

studerende�au�dk/oecon/studiestart
Facebook Nye Økonomistuderende 2020

Instagram @oeconrussek

http://studerende.au.dk/oecon/studiestart

