
Studiestart sommer 2021 på diplomingeniøruddannelsen i 

sundhedsteknologi 

Opdateres løbende - hold øje med ændringer op til studiestarten.  

Velkommen til studiestart på sundhedsteknologi -  herunder finder du programmet for dine tre introdage d. 

25.-27. august 2021. 

Mødested: Den første dag skal du møde op ved Aulaen, Nordre Ringgade 4, 8000 Aarhus c.                      
Bemærk at det er et andet sted end dit daglige studiested. Kom i god tid, tutorerne vil stå parat til at vise 
vej, når du ankommer.  

Hvis du har spørgsmål til programmet, kan du kontakte Rus1 Katrinebjerg, som er den tutorgruppe, der 

arrangerer introdage på din uddannelse. De kan kontaktes på: rus1katrinebjerg.udd.tech@au.dk 

Vi glæder os til at se dig! 

Program for introdage på sundhedsteknologi 
Officielt program 

Socialt og frivilligt program 

Onsdag den 25. august 2021 

Tid Aktivitet Indhold Sted 

8:00-09:30 Tutorvelkomst Fælles velkomst på tværs af 
diplomingeniøruddannelserne på Katrinebjerg. 
Glæd dig til velkomsttaler, morgengymnastik 
m.m. 

Aulaen, Nordre 
Ringgade 4, 8000 
Aarhus c.                       

09:30-10:30 Morgenmad Morgenmad og hygge med de andre fra din 
uddannelse 

Shannonbygningen. 
Lokale 003 

10:30-11:00 Wauw! Ældre studerende fra præsenterer et fedt projekt   

11:00-12.30 Velkomst ved 
Viceinstitutleder, 
studievejledning 
m.m. 

Velkomst ved viceinstitutleder Per Lysgaard, intro 
til studievejledningen og mulighed for at stille 
alle de spørgsmål du brænder inde med 

Peter Bøgh Andersen 
Auditoriet 
Nygaard bygningen 
Helsingforsgade 14, 
8200 Aarhus N 

12:30-13:30 Frokost og leg Frokost og ryste-sammen lege med andre fra din 
uddannelse. 

Shannonbygningen. 
Lokale 003 

13:30-16:00 Rundvisning Rundvisning med sjove poster Rundt omkring – 
tutorerne tager dig 
med 

 

Aftenprogram (frivilligt) 

Tid Aktivitet Indhold Sted 

16:00-? Fredagsbar Sjov og hygge i fredagsbaren. Mulighed for at 
købe drikkevarer både med og uden alkohol. 

Katrines kælder i 
Edison bygningen 
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Torsdag d. 26. august 2021(husk at medbringe din PC!) 

Tid Aktivitet Indhold Sted 

8:15-10:00 IT workshop Adgang til netværk og download af 

programmer til brug på uddannelsen 

Shannonbygningen. 

Lokale 009/013 

10:15-
12:00 

Uddannelsesintro Intro til din uddannelse – indhold, studieforløb 
mv. v. uddannelses-ansvarlig Samuel Thrysøe 

Edisonbygningen, 
lokale 430 

12:00-

12:30 

Frokostpause   

12:30-

14.00 

Rundtur til 

laboratorier m.m. 

Se de forskellige laboratorier og lokaler som er 

særligt relevante for din uddannelse 

Rundt omkring – 

tutorerne tager dig 

med 

14:00-

16:00 

Præsentation af 

foreninger 

Hør om dine muligheder for at engagere dig 

undervejs i dit studieforløb, den kommende 

hyttetur m.m 

Søauditorierne – Per 

Kirkeby aud.  

 

Aftenprogram (frivilligt) 

Tid Aktivitet Indhold Sted 

16:00-? Sjov tur rundt i 

parken 

Rundtur i Uniparken med sjove lege og 

aktiviteter. 

Tutorerne tager dig 

med fra Per Kirkeby 

aud.  

 

 

Fredag d. 27. august 2021(husk at medbringe din PC!) 

Tid Aktivitet Indhold Sted 

9:15-10:00 Værkstedsintro Intro til værkstederne og de tilknyttede 

medarbejdere 

Indgangen til 
Shannon 

10:15-

11:00 

Intro til Insights Intro til - og udfyldelse af Insights 

personprofil som anvendes i forbindelse 

med 1. semester projektet. 

Peter Bøgh Andersen 
Auditoriet 
Nygaard bygningen 

Helsingforsgade 14, 

8200 Aarhus N 

11:00-

11:45 

Frokostpause   

https://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?b=5789
https://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?b=5789
https://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?b=5125
https://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?b=5125
https://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?os=27
https://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?os=27
https://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?b=5789
https://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?b=5789
https://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?b=5335
https://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?b=5335
https://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?b=5335
https://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?b=5335
https://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?b=5335


11:45-

14.30 

Ryste-sammen Sjove ryste-sammen aktiviteter i mindre hold Mødested: Foran 

Peter Bøgh 

auditoriet 

 

Aftenprogram (frivilligt) 

Tid Aktivitet Indhold Sted 

Kl. 17.00-

02.00 

Event Eventet starter med spisning og 

underholdning i Shannon og fortsætter i 

Studenterhuset, hvor der vil være musik, bar 

og aktiviteter 

Shannon bygningen 
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