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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 absolut 
bedste ifølge de mest anerkendte internationale 
ranglister. Denne position kræver, at vi har 
høje standarder i vores forskning og under-
visning, og at vi uddanner dygtige kandidater 
med stærke kompetencer til at varetage en bred 
vifte af funktioner på det nationale og globale 
arbejdsmarked. Vi lægger stor vægt på, at ram-
merne 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 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, internationalt 
orienteret fakultet med mange forskningsom-
råder. 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 lokalområdet, så vi kan skabe 
gode muligheder for jer som studerende. Det 
er til gavn for jer, hvad enten I ønsker et prak-
tikforløb 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 



Institut for Forretningsudvikling og Teknologi 5

Velkomst fra institutleder

Velkommen til Institut for Forretningsudvikling 
og Teknologi. 

Om du har valgt os pga. din interesse for forret-
ning, teknologi eller begge dele, så er du kommet 
til det rette sted. 

I løbet af din uddannelse vil du komme tæt på 
virksomhederne, og du vil have mulighed for at 
arbejde med den nyeste teknologi. Du vil måske 
også starte din egen virksomhed i Business Fac-
tory. Mulighederne er mange, men en ting er 
sikkert – du vil komme til at arbejde med pro-
blemstillinger, der gør dig klar til arbejdsmarkedet 
og til et godt job. 

Vores dedikerede undervisere og forskere har stor 
erfaring med forretningsudvikling og teknologi 
og er hver dag med til at skubbe på udviklingen i 
forskningsmiljøerne og virksomhederne. 

Denne nærhed til erhvervslivet og den teknologi-
ske udvikling skaber kvalitet for dig i din uddan-
nelse både i undervisningslokalet, i laboratoriet 
og i dit projektarbejde. Inden længe vil du selv 
være i gang. 

Vi ser frem til at byde dig velkommen i Herning.

Med venlig hilsen
Anders Frederiksen 
Professor og 
institutleder, 
Institut for  
Forretningsudvikling 
og Teknologi 
 (BTECH)
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Vi vil gerne byde dig velkommen til din uddan-
nelse på Institut for Forretningsudvikling og 
Teknologi (BTECH), hvor du får en enestående 
mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt. 

En ny port åbner sig, når man starter på uni-
versitetet. I en tid mister man orienteringen i 
faglige udfordringer og nye menneskelige rela-
tioner. Man oplever måske en tvivl på sig selv, 
fordi de faglige krav er uklare i starten, og ens 
forventninger til studiemiljøet ikke svarer til 
det, man oplever. Sådan en oplevelse er forven-
telig, fordi universitetsmiljøet er forskelligt fra 
gymnasiemiljøet. Det er også vores motivation 
for at arrangere et spændende rusprogram. Vi 
ønsker nemlig, at du kommer godt i gang med 
din uddannelse, så du kan glæde dig til de faglige 
udfordringer og de nye menneskelige relationer. 

Du skal nu til at være en del af et fagligt fæl-
lesskab: Du er ikke længere en elev – du er en 
studerende. Du skal ikke blot lære ny viden, du 
skal lære at frembringe ny viden. 

Vi håber, udover de faglige kompetencer, at du 
får en daglig glæde i dit kommende studieliv. 

Med venlig hilsen 

Inger Mørch Hauge 
Erhvervsøkonomi, HA
Economics and Business Administration, BSc 
IngerH@btech.au.dk 

Jean-Paul de Cros Peronard
Cand.merc. i International Business 
Development
jeanpaul@btech.au.dk

Jan Laursen 
Business Development Engineer (BDE) 
JanL@btech.au.dk  

John Bang Mathiasen
Global Management and Manufacturing 
(GMM) 
johnbm@btech.au.dk

Torben Tambo 
Cand.polyt., Teknologibaseret  
forretningsudvikling
TorbenTo@btech.au.dk

Anne Gammelgaard Ballantyne,  
ITKO - it, kommunikation og organisation, 
anne@btech.au.dk

Velkomst fra studielederne
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Aarhus BSS Career and 
Student Services
På din studieportal og mitstudie.au.dk kan du 
finde praktiske og administrative informationer 
om din uddannelse. Hos Aarhus BSS Career and 
Student Services i Herning, kan vi hjælpe dig 
med at finde frem til de rette informationer. Vi 
kan guide dig videre til den rette person, hvis 
du er i tvivl om, hvem du skal have fat i. Du er 
også altid velkommen til at kontakte os, hvis 
du har spørgsmål eller brug for administrativ 
hjælp. Du kan bl.a. få besvaret spørgsmål om 
tilmelding til undervisning og eksamen, og 
hvordan du kan få verificeret, at du er aktiv 
studerende. 

Desuden kan du få information om, hvordan 
du skal bruge din studieportal, STADS Selvbe-
tjening, jobbanken, udveksling og meget mere. 
På kontoret i Herning, kan du få både karriere- 
og studievejledning. Du kan enten kigge forbi 
os eller sende en mail og booke en samtale. 

FIND OS
Birk Centerpark 15, 7400 Herning 
Lokale 1005 
Mail: studentservices.bss@au.dk
Telefon: 8715 1908

 FOTO: JESPER RAIS

mailto:studentservices.bss%40au.dk?subject=
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Studieinformation

Som studerende er det dit eget ansvar at sørge 
for, at du er korrekt tilmeldt fag og eksamen, 
og at du opfylder reglerne på din uddannelse.

HVAD ER EN STUDIEORDNING? 
Det er studieordningen, der regulerer opbyg-
ningen og reglerne på din uddannelse. Derfor er 
det vigtigt at læse din studieordning igennem. 
Du kan altid finde din studieordning på Black-
board samt på din Studieportal: 
studerende.au.dk/btech under ”Undervisning” 
i venstremenuen. 

Studieordningen indeholder alt, hvad du skal 
vide om studiet. I studieordningen kan du f.eks. 
se hvilke fag, du skal have på næste semester, 
og om der er særlige regler for gennemførelse, 
førsteårsprøve osv.

BLACKBOARD – AARHUS BSS’ ONLINE  
LÆRINGSSYSTEM
Blackboard er et system til online kursushånd-
tering 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 mod-
tage beskeder. Det er f.eks. her din underviser 
kan informere om skemaændringer og lægge 
undervisningsmateriale op. Det er derfor vigtigt, 
at du tjekker Blackboard ofte.
 
Du kan få flere informationer om Blackboard
på: bss.au.dk/blackboard
Du kan logge på Blackboard via: 
blackboard.au.dk

MITSTUDIE.AU.DK - DIN PERSONALISEREDE 
PORTAL
Portalen samler alle studierelevante systemer 
og giver dig et samlet overblik over din under-
visning, 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, udveks-
ling og studievejledning på din studieportal.

http://studerende.au.dk/btech
http://bss.au.dk/blackboard
http://blackboard.au.dk
http://mitstudie.au.dk
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Der er også direkte adgang til dine informatio-
ner på en række forskellige studieadministrative 
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 Student Services.  

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

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

STUDIEPORTALEN
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 information 
her, og mange af disse oplysninger kan være 
nyttige gennem hele dit studieforløb. Vi anbe-
faler derfor, at du tjekker websitet, hvis du søger 
information om dit studie.  

             FIND DIN STUDIEPORTAL PÅ: 
             studerende.au.dk/btech   

DIGITAL EKSAMEN (WISEFLOW)
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 infor-
mation om digital eksamen på: 
bss.au.dk/digitaleksamen

 FOTO: JESPER RAIS

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/aarhus-bss/aarhus-bss-student-services/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/aarhus-bss/aarhus-bss-student-services/
mailto:mitstudie%40au.dk?subject=
mailto:mitstudie%40au.dk?subject=
http://studerende.au.dk/it-support/
http://studerende.au.dk/it-support/
http://studerende.au.dk/btech
http://bss.au.dk/digitaleksamen
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Rusaktiviteter ved studiestart

Velkommen til Aarhus BSS, Aarhus Universitet 
i Herning – nu starter festen! Det er vores stør-
ste fornøjelse at tage rigtigt godt imod DIG og 
alle dine nye medstuderende, og vise jer, hvad 
campus også kan bruges til. 

Efter en hel sommer med forberedelser er din 
invitation klar til en række aktiviteter i for-
bindelse med studiestart, der forhåbentligt 
skal være med til at gøre dine første uger på 
campus rigtig sjove. 

I samarbejde med Aarhus Universitet og en 
række sponsorer, afholdes der to store arran-
gementer i forbindelse med studiestart.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og lav  
plads til: 
• RUS dagen 28/8 (fredag i introugen)
• RUS festival 11/9 - 12/9

Besøg RUS-hjemmesiden og læs om de 
forskellige aktiviteter på: herus.dk

På siden samles al information om rusdagen 
og rusfestival, og det er her I får fingrene i en 
billet, som gælder begge arrangementer. 

Vi glæder os til at se jer!
HERUS – RUS komité i SAA

http://herus.dk
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Studiemiljø på campus Herning

DIT STUDIEMILJØ ER VORES PRIORITET
Din studiestart på Aarhus BSS, Aarhus Univer-
sitet i Herning skal føles rart, og du skal føle dig 
velkommen. Du starter, fordi din uddannelse 
er vigtig, men det er alt det andet, som gør for-
skellen på et godt studie - og en god studietid.
Universitetsstudiet vil kræve en seriøs indsats, 
men den indsats skal bæres igennem af kam-
meratskab, socialt samvær, personlig udvikling 
og menneskelig erfaring. De samme elementer, 
som skaber den gode studietid.

Tilvalg af en universitetsuddannelse er også et 
tilvalg af en livsstil og et engagement, og som 
studerende på BTECH i Herning har du god 
mulighed for at indgå i flere fællesskaber end 
blot det faglige. 

Nogle uddannelsesretninger har egen forening, 
der arbejder for det sociale og faglige, som er 
særligt vigtigt på det studie, men derudover er 
der en række foreninger og tilbud, som dækker 
bredt til alle studerende. 

Foreningerne tilbyder faglige og sociale aktivi-
teter i forskellige størrelser. De foreninger, der 
er relevante for dig, vil præsentere sig selv i for-
bindelse med studiestarten, og fortælle om både 
de tilbud, du kan forvente, men også orientere 
dig om dine muligheder for at blive en del af 
det attraktive foreningsmiljø på universitetet.
På Campus Herning er der selvfølgelig også en 
fredagsbar med studentervenlige priser, som er 
åben både torsdag og fredag det meste af året, 

hvor du kan mødes med dine medstuderende 
fra hele campus. Fredagsbarens placering i 
forbindelse med kantinen giver et naturligt 
”vandhul” for det sociale liv og relationerne på 
tværs af uddannelser og årgange.

Du finder mere information om muligheden for 
at deltage i foreninger på studieportalen og på 
campus, ligesom dine tutorer vil fortælle dig 
om studiemiljøet i Herning. 

FORENINGER FOR DIG SOM NY STUDERENDE 
• SAA – the Student Activity Association 
• Fredagsbar – by SAA 
•  Studenterhuset
•  IoT-Club 
•  BDE-foreningen 
•  GMM-foreningen 

Husk, at du altid finder en opdateret liste på 
studieportalen.

Velkommen til - vi ses i Herning

Jesper Bjørn Schlæger
Præsident af SAA
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Uddannelsesby Herning

Herning er i 2020 kåret til Danmarks 4. bedste 
studieby, og det, der især kendetegner Herning 
er det nære studiemiljø, det tætte samarbejde 
med det lokale erhvervsliv og et stærkt fritids-og 
foreningsliv.

På hjemmesiden uddannelsesbyherning.dk kan 
du få inspiration til, hvordan du får mest ud af 
din uddannelsesby. Du kan også skrive dig op 
til at modtage e-mails og følge Uddannelses-
byHerning på Facebook. Vi laver i løbet af året 
forskellige arrangementer og tiltag for stude-
rende, og desuden formidler vi, hvad der ellers 
er af aktiviteter for unge i byen og området.
Er du interesseret i Hernings mangfoldige kul-
turliv, kan du følge med på Herningerkultur.dk 
samt Herningerkultur på Facebook.

VELKOMMEN TIL HERNING  
– VELKOMSTPOSE
Når du starter på studiet, får du en velkomst-
pose fra Herning Kommune. Posen indeholder 
forskellige informationer og fribilletter til fx 
sportsbegivenheder, teater og museer. Tan-
ken er, at du som ny studerende, sammen med 
dine studiekammerater, kan lære byen bedre 
at kende og få nogle gode oplevelser. I år er 
velkomstposen designet af en studerende fra 
VIA University College i Herning.

http:// uddannelsesbyherning.dk
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Grab’N Go - en kantine med ’sund 
brainfood’ og rimelige priser
Grab’N Go er din kantine på AU’s campus i 
Herning, hvor du kan købe sund, lækker og frisk 
tilberedt mad til SU-venlige priser – hver dag.
 
Hvad enten du har appetit på morgenmad, fro-
kost, drikkevarer eller søde og salte snacks, har 
Grab’N Go svaret. Til frokost tilbydes der et 
bredt udvalg af frisksmurte sandwiches, bagels 
og wraps samt salatbar og den lune Lunch Box/
Street Food. Indholdet skifter hver dag med nye 
og spændende opskrifter og masser af variation. 

Prøv også COPPA, som er vores helt eget kaffe-
koncept. COPPA er simpel og ærlig kaffe brygget 
på hele økologiske fairtrade Arabica bønner 
og frisk økologisk mælk. COPPA tilbyder også 
kvalitets te og kakao. 

GRIB DIN SMARTPHONE OG BETAL
I Grab’N Go-kantinen har du mulighed for at 
betale gennem vores brugervenlige Grab’N Go 
App. Det er både nemt og hurtigt, og det kan 
spare dig for tid. På app’en finder du samtidig 
”Grab Offers”, som er vores løbende tilbud til 
ekstra gode priser. Følg os gerne på Facebook, 
hvor du kan holde øje med Grab Offers, nyheder 
og andet godt.

Vi glæder os til at se dig snart 
– i din Grab’N Go-kantine! 
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Undervisning

Sammenlignet med gymnasieuddannelserne vil 
du opleve, at livet som universitetsstuderende 
kræver en stor mængde selvdisciplin. Du skal 
selv sørge for at købe bøger og materialesam-
linger og vigtigst af alt: planlægge din tid. 
Generelt består undervisningen af to undervis-
ningsformer: forelæsninger/holdundervisning 
og øvelsestimer.

FORELÆSNINGER/HOLDUNDERVISNING
Faglæreren bruger som regel forelæsningerne/
holdundervisningen til at videregive stoffet til 
de studerende og give dem et overblik over et 
bestemt fagområde.
Hvis man forbereder sig ved at læse stoffet 
hjemmefra, kan man få meget ud af timerne, 
og bliver der sagt noget, man ikke forstår, er 
man altid velkommen til at spørge. Husk, der er 
sikkert flere, der sidder med samme spørgsmål.

ØVELSESTIMER
På nogle studieretninger er der øvelsestimer. 
I øvelsestimerne er det en ældre studerende, 
kaldet en instruktor, som underviser. Instruk-
toren er ikke en lærer, som du måske kender 
det fra gymnasiet, handelsskolen o.l., men én, 
der skal hjælpe dig til at forstå stoffet bedre.
Øvelsestimerne foregår ved, at underviseren 
på forhånd har stillet nogle opgaver, som du 
og resten af dit hold 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.

LITTERATUR
Litteraturen køber du, som studerende, selv. De 
fleste vælger at købe bøgerne som nye, hvilket 
evt. kan ske gennem boghandlen på campus, 
der har alle de bøger, som udgør pensum i de 
enkelte fag. Disse sælges både enkeltvis og i 
bogpakker, der indeholder alle bøgerne til et 
kommende semester.

STUDIEGRUPPE/EKSAMENSGRUPPE
Det er forskelligt fra studerende til studerende, 
hvordan man får det optimale ud af sit studie. 
Det kan være en fordel at finde sammen med 
andre studerende i en studiegruppe, da det giver 
et både fagligt og socialt fællesskab. I nogle fag 
er det en forudsætning at være sammen i en 
gruppe for at kunne gå til eksamen, og derfor 
kan det være nødvendigt at indgå i gruppe-
arbejde på din uddannelse. At kunne indgå i 
forskellige relationer, som man ikke altid selv 
har valgt, kan være en god øvelse, inden man 
kommer ud på arbejdsmarkedet.
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Studievejledning

HVAD KAN DU BRUGE  
STUDIEVEJLEDNINGEN TIL?
Studievejledningen i Herning byder dig også 
velkommen på Aarhus BSS. På Campus i 
Herning er der tilknyttet en fast studie- og 
trivselsvejleder. 

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, udlandsop-
hold, dispensationer, sociale udfordringer, og 
når studiet er svært. 

HVORFOR KAN VI HJÆLPE?
Alle studievejledere på Aarhus BSS er uddan-
nede 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 hen-
vende dig. Uanset størrelse og indhold giver 
vi gerne vejledning, støtte og opbakning til at 
hjælpe dig videre.

TAVSHEDSPLIGT
Studievejledningen har tavshedspligt, så alt, 
hvad du siger, forbliver fortroligt. Tavsheds-
pligten gælder overfor alle, dvs. mor og far, 
undervisere, instruktorer, studienævnet, 
studieadministrationen, studiekontoret, so-
cialkontorer mm.

SU
Studievejledningen kan kun svare på ge-
nerelle SU-spørgsmål, og du skal kontakte 
SU-kontoret på Aarhus Universitet, hvis du 
har specifikke spørgsmål til din SU. Fra vej-
ledningskontoret i Herning, kan du tirsdag og 
torsdag facetime med SU kontoret i Aarhus. 
Du finder de aktuelle tidspunkter på studie-
portalen eller som opslag ved studievejled-
ningen. 

Du finder studievejledningen ved ” Aarhus 
BSS Career and Student Services” i lokale 
1005. Du er altid velkommen til at komme 
forbi kontoret og se, om studievejlederen er 
ledig, eller du kan henvende dig via e-mail 
eller telefon. 

GODE RÅD OM TRIVSEL OG  
STUDIETEKNIK:
studerende.au.dk/styrkditstudieliv

SE MERE PÅ:

studerende.au.dk/btech/ 
studievejledning.

http://studerende.au.dk/styrkditstudieliv
http://studerende.au.dk/btech/studievejledning
http://studerende.au.dk/btech/studievejledning
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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. 

Karrierecenteret på Aarhus BSS har en lang 
række tilbud, der hjælper dig godt på vej mod 
dit første studiejob, praktikplads og selvfølge-
lig på sigt dit første fuldtidsjob: Lær at skrive 
en god ansøgning, mød spændende virksom-
heder og organisationer i uformelle rammer, 
deltag i jobmesser, få input til jobsamtalen og 
meget mere.

Vejen ud på jobmarkedet kan være en rejse i 
sig selv. Hvilke job kigger du efter, og hvor-
for? Og hvordan skal du gribe det an? Vi vil 
rigtig gerne hjælpe dig på vej! Vi kan vejlede 
dig om jobmuligheder og selve ansøgnings-
processen. Ligegyldigt hvilken type job, du 
går efter! 

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? 

Vejledning om alt fra arbejdsglæde, motiva-
tion, jobtyper, tvivl, drømme, muligheder, og 
meget mere. 

VI TILBYDER 
• Individuel karriererådgivning og kompe-

tenceafklaring med erfarne vejledere
• Spændende karrierearrangementer og job-

messer (CompanyDATING og MATCHday)
•  Tæt kontakt til erhvervslivet 
•  En online jobportal med studiejob, prak-

tikpladser, projekter og fuldtidsstillinger 
(www.jobbank.au.dk)

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

KONTAKT: 
John Hansen mail: john.hansen@au.dk 

Åbningstider: 
Mandag, tirsdag og torsdag 09.00 - 12.00 og 
13.00 - 15.00. 

AARHUS BSS CAREER HERNING PÅ FACEBOOK 
Facebook.com/aucareerherning

http://Facebook.com/aucareerherning
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Alumnenetværket 

 FOTO: JESPER RAIS

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 nuvæ-
rende studerende og det er ganske gratis. Som 
medlem får du bl.a. også mail om karriere-
arrangementer på Aarhus BSS i løbet af din 
studietid.

           TILMELD DIG PÅ:  
           bss.au.dk/medlemskab

http:// bss.au.dk/medlemskab
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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 til-
byder 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 TRÅDLØSE 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, Advanced 
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
Hvis du har spørgsmål til IT på Aarhus BSS, 
kan du finde adresse og kontaktoplysninger 
herunder: 
Aarhus BSS IT-support Service Desk 
bygning 8001, lokale 3113
Email: bss.it@au.dk   
Web: studerende.au.dk/studier/fagportaler/ 
btech/it-og-support-for-btech    

Åbningstider: 
Mandag - torsdag: 8.00 - 16.00
Fredag: 8.00-14.00

Vi ser frem til at hjælpe dig!
 

http://library.au.dk
http://facebook.com/BssKurser
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/btech/it-og-support-for-btech
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/btech/it-og-support-for-btech
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Velkommen på biblioteket

AU Library i Herning byder dig velkommen 
som ny studerende på BTECH. 

AU Library er et akademisk bibliotek, som til-
byder dig:

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

• Læsepladser til individuelle studier og grup-
pearbejdspladser

• Undervisning og hjælp til at styrke din aka-
demiske 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 studie-
tid, men også i din fremtidige karriere.
Du må meget gerne kontakte os på biblioteket 
– vi ser frem til at møde dig!

PRAKTISK INFORMATION:
Adresse:
AU Library
Birk Centerpark 15
7400 Herning
Telefon: 9135 6498
E-mail: herning.aul@kb.dk
Web: library.au.dkherning

I Herning finder du primært bøger og tids-
skrifter om: ingeniørvidenskab, management, 
marketing og økonomi.

FIND OS PÅ:
library.au.dk

http://library.au.dk/herning
http://www.library.au.dk


Ruspjece 202020

Velkommen i Stakbogladen Birk

Stakbogladen Birk byder dig velkommen i vores 
butik og som studerende på Aarhus Universitet 
i Herning.

Vi er lagerførende i alt pensumrelevant litte-
ratur og har også supplerende litteratur. Har 
du ønsker, som vi ikke har på hylden, skaffer 
vi det selvfølgelig gerne hjem til dig. Uanset 
emne og sprog. Send din bestilling via mail 
inden du starter, så tager vi dine bøger fra og 
stiller dem klar til dig.

Som studerende på Aarhus Universitet i Herning 
får du 10 % på dine bogkøb.

Ingen opgave er for lille for os så kig ind og lad 
os få en snak om, hvad vi kan gøre for dig.

STAKBOGLADEN BIRK
Birk Centerpark 15
7400 Herning
Tlf.: 97 21 66 12 eller 87 16 47 07
Mobil: 20 76 41 68
Mail: stakbogladen_birk@stakbogladen.com

Boghandlens åbningstider
Mandag: 9:30 – 15:00
Tirsdag: 9:30 – 17:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9:30 – 16:00
Fredag: Lukket

Åbningstiderne kan ændres som følge af forskel-
lige begivenheder. F.eks. vil de være udvidet i 
forbindelse med semesterstart

FIND OS PÅ:
stakbogladen.dk
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Dit studiekort

STUDIEKORTET ER MERE END ET ID KORT 
Dit studiekort fungerer som: 

• Studiekort 
• Legitimationskort 
• Nøglekort/adgangskort (til skolen uden for 

normal åbningstid) 

Hvis du mister dit studiekort, skal du hurtigst 
muligt få det spærret. Det kan du gøre ved 
henvendelse i receptionen. Du bestiller et nyt 
studiekort via mit.au.dk. 

Afbryder du studiet, skal du indlevere studie-
kortet ved udmeldelse. 

Dit studiekort er dit legitimations- og adgangs-
kort som studerende, så hav det altid på dig, når 
du færdes på universitetet. 

Undlad at bøje eller gennemhulle kortet eller 
på anden måde beskadige kortet. 
Læs om studiekort her: 
studerende.au.dk/studiekort/
 

Udveksling og studieophold  
i udlandet 
Drømmer du om at arbejde uden for Danmarks 
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 udvekslingsprocessen fra start til 
slut. Du kan også finde en masse inspiration på 
din studieportal under ”Udveksling og studie-
ophold i udlandet”.

KONTAKT 
Lena Tarpgaard Møller i lokale 1005. 

Du kan også ringe på 8715 1951 eller sende en 
mail til lenam@au.dk

https://studerende.au.dk/studiekort/
mailto:%20lenam%40au.dk?subject=
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Har du brug for en at tale med?

HVAD ER BUSINESS FACTORY
Business Factory er et studentervæksthus i Her-
ning, hvor studerende kan arbejde med deres 
selvstændige iværksætterprojekter. I Business 
Factory kan studerende fra Aarhus Universitet 
i Herning låne gratis kontorfaciliteter, få råd-
givning og vejledning og drive deres forretning, 
mens de er studerende.

Business Factory er også et videncenter under 
Institut for Forretningsudvikling og Teknologi 
og har til formål at fremme innovationskulturen, 
foretagsomhedskulturen og selvstændigheds-
kulturen på universitetet og i resten af Region 
Midtjylland.

Business Factory arbejder på at hjælpe og inspi-
rere studerende til at starte egen virksomhed 

samt udvikle undervisning i iværksætteri af høj 
international klasse. 

HVEM KAN FÅ PLADS I BUSINESS FACTORY?
Studerende på alle de forskellige studieretninger 
på Institut for Forretningsudvikling og Tek-
nologi kan få plads i Business Factory, hvis de 
opfylder kravene til at sidde i Business Factory. 
Hvis du er blevet nysgerrig, så kontakt os en-
delig.

KONTAKT    
Jan Kvist Martinsen
janma@btech.au.dk
9350 8427

Som studerende på BTECH har du altid mulig-
hed for at tale med studenterpræsten. 

Studenterpræsten er præst i den danske folke-
kirke og har som sådan fuld tavshedspligt. Al 
henvendelse er anonym og gratis, og en kristen 
overbevisning er ikke en forudsætning for at 
henvende sig. 

Du er altid velkommen til at ringe, skrive eller 
stoppe studenterpræsten på gangene. 

Ved samtale mødes den studerende og studen-
terpræsten på studenterpræstens kontor i Birk. 

STUDENTERPRÆSTEN 
Mikael Grønhøj Skovgård
studenterpraest@gmail.com 
Telefon: 4021 2025 

Business Factory
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Studiestart for studerende med 
særlige udfordringer
Har du udfordringer, der kan påvirke dit studie, 
så kan du måske få hjælp igennem SPS-ordnin-
gen (specialpædagogisk støtte).

Du kan søge SPS, hvis du for eksempel har:
• Læse/skrivevanskeligheder (dysleksi) eller 

tal/matematikvanskeligheder (dyskalkuli). 
Er du i tvivl, kan du søge om at blive testet.

• Depression, angst eller andre psykiske 
lidelser.

• Opmærksomhedsforstyrrelse.
• Autisme eller Aspergers syndrom.
• En neurologisk lidelse eller kronisk sygdom, 

der giver dig udfordringer som studerende
• Synshandicap, hørehandicap eller fysiske 

skader eller lidelser.
• Er du i tvivl, om du kan få SPS, så ring eller 

skriv til os!

SÅDAN SØGER DU OM SPS
På SPS-kontorets hjemmeside kan du læse om 
SPS-ordningens forskellige tilbud og se, hvad 
du skal gøre, hvis du ønsker at søge om støtte:
https://studerende.au.dk/sps/informati-
on-til-kommende-og-nye-studerende/ 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte 
SPS-kontoret på tlf. 87 16 27 20 (mandag og 
torsdag kl. 9-12 og tirsdag kl. 13-15) og pr. mail 
SPS@au.dk.  

https://studerende.au.dk/sps/information-til-kommende-og-nye-studerende/  
https://studerende.au.dk/sps/information-til-kommende-og-nye-studerende/  
mailto:SPS%40au.dk?subject=
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Denne Code of Conduct for studerende ved Aar-
hus BSS (School of Business and Social Scien-
ces) er udarbejdet med det formål at beskrive 
grundlæggende værdier og forventninger til de 
studerendes adfærd, når de færdes på universi-
tetets 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 velfungerende 
og dynamisk universitetsmiljø. Aarhus BSS er 
forpligtet til at behandle de studerende med 
respekt og ligeværdighed i en professionel og 
respektfuld tone.

LÆRING
Det forventes, at de studerende ved Aarhus 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 for-
pligtet til at sikre rammerne for dette, bl.a. via 
regelmæssige 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 stude-
rende på Aarhus BSS udøver gensidig omsorg 
og ansvarlighed i alle faglige relationer – i det 
personlige møde, i gruppesammenhæng og i det 
kollektive rum.

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

OMVERDENEN
Medarbejdere og studerende på Aarhus BSS 
arbejder nysgerrigt og kritisk i et åbent og dy-
namisk samspil med omverdenen. Når de stude-
rende optræder som repræsentanter for Aarhus 
Universitet og Aarhus BSS over for virksomhe-
der, organisationer og samarbejdspartnere, er 
det afgørende, at de medvirker til at opbygge 
og bevare et positivt omdømme i omverdenen. 

Code of Conduct for studerende 

http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/0%3A-styrelse%2C-administration/01/01-06/
http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/0%3A-styrelse%2C-administration/01/01-06/
http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/0%3A-styrelse%2C-administration/01/01-06/
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Aarhus BSS
Institut for Forretningsudvikling og Teknologi 

Birk Centerpark 15,  
7400 Herning

BESØG STUDIESTARTSIDERNE PÅ DIN STUDIEPORTAL  
studerende.au.dk/btech/studiestart

http://www.au.dk
http://studerende.au.dk/btech/studiestart
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