
Velkommen til Biologi.

Herunder finder du programmet for dine introdage d. 24.-27. august 2022.

Har du spørgsmål til programmet eller til studiestarten, kan du kontakte Tutorforeningen for Biologi,

der arrangerer introdage og hyttetur, på biotutor.udd.nat@au.dk. Du er også velkommen til at

kontakte Laura Ryge Koch på tlf. 30327711 eller Asger Fammé på tlf. 28906038.

Vi glæder os til at se dig!

Program for introdage på Biologi
Officielt program
Socialt og frivilligt program

Onsdag d. 24. august 2022

Tid Aktivitet Indhold Sted
8:45 Velkomst ved

Dekanen
I mødes med tutorerne foran auditorierne og
bliver fulgt ind.

Søauditorierne
1251, Bartholins Allé 3,
8000 Aarhus

9:30 Velkomst og
registrering ved
tutorerne.

Velkommen til Biologi. Vi mødes kl. 9.30 på
parkeringspladsen ved Naturhistorisk museum.

Wilhelm Meyers Allé
10, 8000 Aarhus C

10:00-14.30 Holdtimer og frokost Der er mulighed for at købe mad i Matematisk
Kantine, men det er en god idé, at medbringe
egen madpakke.

Holdtimerne vil blive brugt til at lære hinanden
bedre at kende.

Bygning og lokale
varierer alt efter hold.
Kontakt dine tutorer
for nærmere besked.

14:00-15:30 Velkomst ved
institutleder Hans
Brix og forelæsning
med Rasmus Ejrnæs

Aud E
Bygning 1533
Lokale 103

18:45-22:00 Tour de temapost Temaposter i uniparken. Man skal have spist
inden.

Biologiens Hus
Bygning 1220-1223

Torsdag d. 25. august 2022

Tid Aktivitet Indhold Sted
10:00-15:00 Ekskursion til

området omkring
Moesgaard Strand

OBS: Programmet på Moesgaard Strand starter
kl. 10 og slutter kl. 15. Alle der har mulighed for
det, opfordres til at cykle derud, idet der er
begrænset plads i bybusserne
(Bus 18). Dem, der vil cykle mødes ved Biologiens
Hus kl. 9.00. Mere info om bus og mødested for
cyklister kommer onsdag.

Det vil være muligt at følges med tutorer tilbage
til Biologiens Hus igen.

Moesgaard Strand

mailto:biotutor.udd.nat@au.dk


18:45-22:00 PubCrawl Besøg på forskellige barer i Aarhus midtby med
dit hold. Der er ikke noget krav om at indtage
alkohol for at deltage.
Vi mødes på Store Torv foran Domkirken.

Store Torv

22:00-02:00 Festen kan fortsættes
på Heidis Bier Bar

Klostergade 34B, 8000
Aarhus

Fredag d. 26. august 2022

Tid Aktivitet Indhold Sted
9:00 Vi mødes ved

Biologiens Hus
Biologiens Hus
Bygning 1220-1223

9:15-10:00 Forelæsning med Peter
Teglberg

Aud E
Bygning 1533
Lokale 103

10:00-14:00 Holdtimer med
bogindkøb og
rundvisning på
universitet.

Bygning og lokale
varierer alt efter hold.
Kontakt dine tutorer
for nærmere besked.

14:15-15.00 Forelæsning med
Annette Bruhn

Aud E
Bygning 1533
Lokale 103

15:00-16:00 Foreningspræsentation Præsentation af foreninger på Biologi og fra
Universitetet.

Aud E
Bygning 1533
Lokale 103

16:00 - ? Biologisk fredagsbar
åbner

Pause i programmet med mulighed for at tage
hjem og hvile sig eller blive til en øl eller en
sodavand i fredagsbaren.

Biologiens Hus
Bygning 1220-1223

? - ? Hold aften hjemme hos
en fra dit nye hold

Overvej derfor allerede nu om DU har mulighed
for at have hele dit hold på besøg eller låne et
fælleslokale.

? - ?

Lørdag d. 27. august 2022

Tid Aktivitet Indhold Sted
9:00-16:00 Ekskursion til

Molslaboratoriet – en
perle midt i Mols
Bjerge.

Afgang med bus fra parkeringspladsen ved
Naturhistorisk museum kl. 9.00.

Forventet hjemkomst ca. kl. 16.
Husk madpakke og tøj til vejret, da hele
programmet foregår udendørs!

Wilhelm Meyers Allé
10, 8000 Aarhus C

19:00-02:00 Spisning + fest ved
biohuset

Fællesspisning kl. 19.00. Medbring selv mad - evt.
grill?.

Biologiens Hus
Bygning 1220-1223



Biogas står for den efterfølgende fest og for
drikkevarer under maden.


