
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IS THERE ANYBUDDY OUT THERE? 
Ved Faculty of Arts er vi i gang med at arrangere 

modtagelsen af de internationale studerende med studiestart 

i efteråret 2019. Vi søger derfor Buddies til at hjælpe dem godt 

i gang. En Buddy er de internationale studerendes første 

kontakt til Danmark, AU og det århusianske studieliv. Da det 

for mange en stor omvæltning at komme til et nyt land, en ny 

kultur og et nyt universitet er din hjælp som Buddy af stor 

værdi. 

 

DIN OPGAVE SOM BUDDY er at tage godt imod de 

internationale studerende og være en støtte for dem, specielt 

i deres første tid i Aarhus. Vi forventer derfor naturligvis, at du 

er hjemme ved studiestart. Du vil blive tilknyttet en gruppe på 

2-4 internationale studerende. Opgaverne som Buddy kan 

eksempelvis være at vise dem rundt på campus, hjælpe med 

at besvare praktiske spørgsmål og introducere dem for dine 

favoritsteder i Aarhus. 

DU KAN SELV FORVENTE en mulighed for at møde andre 

studerende fra fremmede kulturer. Det er også en god 

anledning til at øve dine sprogkundskaber – hvad enten det 

er dit engelske, tyske, spanske eller slovenske, du gerne vil 

have pudset af. Buddyprogrammet er samtidig en ideel 

mulighed for at udvide dit internationale netværk samt styrke 

dine interkulturelle kompetencer. 

Jobbet er frivilligt, men som tak for din indsats vil du modtage 

et officielt ’CERTIFICATE OF RECOGITION’ fra Aarhus 

Universitet. Dette kan du sidenhen bruge i forbindelse med 

jobansøgninger. Beviset vil beskrive dine evner ud i sprog og 

samarbejde på tværs af kulturer. 

Vi har erfaring med, at mange har udviklet gode venskaber, 

der har varet hele semestret – og nogle endda længere end 

det! Buddyprogrammet er derfor også en unik mulighed for 

at skabe venskaber på tværs af kulturer. 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Med venlig hilsen, Det Internationale Team, Faculty of Arts 

 

 

 

 

 

I din ansøgning skal du 

oplyse: Navn, telefonnum-

mer, e-mail, studienummer 

og studieretning. Derudover 

må du gerne skrive eventu-

elle ønsker, f.eks. i forhold til 

sprog. Vi vil forsøge at tage 

hensyn til dine ønsker, men 

forventer naturligvis, at du er 

fleksibel. 

Ansøgningsfrist: 1. juni 2019 

Send din ansøgning eller 

spørgsmål til Rikke 

Ringgaard: rikr@au.dk 
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