
Ruspjece  
Psykologi

2020





Psykologi 3

Dekanens velkomst ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
Russekretærernes velkomst  ������������������������������������������������������������������������������������ 5
Introduktion - forord til biblen  ��������������������������������������������������������������������������������� 8
Undervisernes velkomst ���������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Studievejledningen �����������������������������������������������������������������������������������������������������13
AU Library - Aarhus BSS ��������������������������������������������������������������������������������������������14
IT på Aarhus BSS �����������������������������������������������������������������������������������������������������������16
Aarhus BSS Student Services ���������������������������������������������������������������������������������17
Psykrådet - De studerendes råd ved Psykologisk Institut ���������������������18
Studienævnet �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
Udveksling �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20
Studenterpræsten ���������������������������������������������������������������������������������������������������������21
Rådgivnings- og støttecentret ������������������������������������������������������������������������������22
Studenterrådgivningen ved AU ���������������������������������������������������������������������������22
Aarhus BSS Career og Aarhus BSS Alumni ���������������������������������������������������23
Bolig i Aarhus  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������24
Praktiske oplysninger om studiet�������������������������������������������������������������������������25
Netværksordning ����������������������������������������������������������������������������������������������������������28
Nyttige links ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29
Code of Conduct ����������������������������������������������������������������������������������������������������������30
Til Nordmenn fra Nordmann ���������������������������������������������������������������������������������31
Til pendlerstuderende������������������������������������������������������������������������������������������������32
Til ældre studerende og studerende med børn ����������������������������������������33
Foreninger �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������34
Den sociale kalender - et år på PI ����������������������������������������������������������������������50
Hvor skal jeg møde? ���������������������������������������������������������������������������������������������������52
Program for rusugen ���������������������������������������������������������������������������������������������������54

Indhold



Ruspjece 20204

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 ”busi-
ness and social science” fakultet, der samler 
de kernefaglige forskningsområder inden 
for erhverv og samfundsvidenskab. Fakul-
tetet huser discipliner 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 
kandidater med stærke kompetencer til 
at varetage en bred vifte af funktioner på 
det nationale og globale arbejdsmarked. 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 ud-
dannelserne. 

Corona-situationen sætter nogle nye be-
grænsninger for afvikling af visse aktivite-
ter forbundet 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 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 lokalområdet, så vi kan skabe gode mulig-
heder 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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Russekretærernes velkomst

TILLYKKE MED DIN OPTAGELSE PÅ  
PSYKOLOGISTUDIET I AARHUS!
Velkommen til – ”objektivt” set – verdens 
bedste studie. De næste 5 år af dit liv kommer 
til at blive både spændende, gode, udfor-
drende, lærerige og ikke mindst uforglem-
melige! 
Men inden du skal i gang med det hele, så 
skal du lige præsenteres for dit nye studie 
og dine nye medstuderende, hvilket kom-
mer til at ske gennem en forhåbentlig ligeså 
uforglemmelig rusuge!

Til at sørge for, at du kommer rigtig godt i 
gang, er vi en flok tutorer, der siden april har 
planlagt et fedt rusuge-program, som vi glæ-
der os utroligt meget til at præsentere for jer. 
Formålet med rusugen er at få rystet jer godt 
sammen, så du lærer dine medstuderende at 
kende, samtidig med at du kan danne dig et 
indtryk af, hvordan det er, både fagligt og 
socialt, at gå på Psykologisk Institut. Udover 
dine tutorer og medstuderende vil du også 
stifte bekendtskab med mentorer, undervi-
sere, repræsentanter fra diverse udvalg samt 
din kommende instruktor.

SÆT DIT NORMALE LIV PÅ STANDBY
I RUSUGEN
I løbet af rusugen vil der både være arrange-
menter i dagtimerne men også tilbud om 
eftermiddags- og aftenhygge i form af bar, 
musik, byture, dans, konkurrencer og fest. 
Det er selvfølgelig frivilligt at deltage i rus-

ugen, men(!) vi vil gerne opfordre dig på det 
kraftigste til at deltage så meget som muligt, 
så du kan blive rystet godt sammen med dit 
nye hold samt få en fantastisk oplevelse. 
Da psykologistudiet på mange måder er et 
selvstudie, er din deltagelse i rusugen godt 
givet ud, da du her får rig mulighed for at 
lære dine medstuderende at kende.
Så tag fri fra arbejde, fyld køleskabet op og 
vask dit tøj, inden rusugen går i gang, så du 
kan nyde hele rusugen uden at have alt for 
mange andre ting i hovedet. 

HOLD TUNGEN LIGE I MUNDEN – 
MEN TAG DET ROLIGT
Gør dig klar til at blive bombarderet med 
informationer af både social, faglig og tek-
nisk karakter. Du har nok også selv en 
masse spørgsmål, som vi forhåbentlig har 
svarene på. Fortvivl ej – det vigtigste skal 
nok sidde fast, resten kommer af sig selv. 
Ellers har du nogle evigt dejlige tutorer, der 
nok skal hjælpe dig.

BRING CASH & MOBILEPAY
Du skal regne med, at du i løbet af rus-ugen 
bliver nødt til at have tegnebogen op af lom-
men, hvis du vil være med til de arrange-
menter, der bliver udbudt. Fælles-spisning 
og pubcrawl koster ca. 150 kr., fredagsfesten 
inkl. spisning koster ca. 130 kr. Desuden 
kommer der til at være betaling til aftens-
mad mandag, tirsdag og torsdag.
Beløbene opkræves allerede fra tirsdag i 
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rusugen. Dine tutorer vil kun kunne mod-
tage pengene via MobilePay – hvis du ikke 
har MobilePay, så tag kontanter med, og så 
er vi sikre på, at en af dine medstuderende 
nok skal overføre for dig! Kontanter er også 
nødvendige, hvis du vil nyde en øl eller so-
davand i baren Kein Cortex tirsdag aften.

Kantinen modtager dankort, og det er et 
fint frokost-alternativ, hvis man ikke har tid 
til at smøre madpakke om morgenen. Des-
uden vil der i løbet af ugen være fælles mor-
genmad på holdene, hvilket aftales internt.

GLEM BØGER OG LÆSNING I RUSUGEN
Ro på! Du kommer tids nok i gang med at 
læse, og du kommer ikke bagud ved ikke 
at læse denne uge. Dine forelæsere forven-
ter heller ikke af dig, at du læser i rusugen. 
Fokusér derfor hellere på at lære dine med-
studerende at kende og få et indblik i, hvad 
der venter dig i de kommende 5 år. NB. Du 
skal derfor heller ikke tage din computer 
med i rusugen.

FAGLIGT PÅ 1. SEMESTER
Det første halve år modtager du undervisning 
i Social & Personlighedspsykologi (S&P) samt 
Psykologiens Fundering og Perspektiv - ind-
føring i psykologiens filosofi, historie, metode 
og integration (PFP). Du kan evt. gå ind på 
kursuskatalog.au.dk, hvis du gerne vil læse 
lidt om fagene.

De første tre semestre har du desuden in-
struktorundervisning 3 timer ugentligt. Din 
instruktor er en (eller to) ældre studerende, 
der fungerer som hjælpelærer, og de kan 
hjælpe dig til fagligt at falde til på studiet. 

Instruktorundervisningen foregår som 
holdundervisning. Din instruktor kommer 
og hilser på dig og dit nye hold i rusugen.

KØB AF BØGER
Når man læser på universitetet, skal man selv 
købe sine bøger. I skal dog ikke bruge bøgerne 
i rusugen, så I behøver derfor ikke være på 
forkant med det. Universitetet har sin egen 
boghandel, Stakbogladen, hvor der er 10 % 
studierabat, som I vil blive introduceret til i 
løbet af rusugen.

I 2019 kostede det ca. 2000 kr. at købe bøger 
til 1. semester, men tutorerne vil stå klar med 
gode råd om, hvad man skal købe, og hvad der 
kan kopieres. Vent derfor med at købe bøger, 
til I har fået mere information fra tutorerne.

Foruden bøger læser vi på Psykologisk Insti-
tut også en masse artikler/grundbogskapitler, 
som bliver trykt af FAPIA (Foreningen Af 
Psykologistuderende I Aarhus). I kan evt. 
gå ind på www.fapia.dk og læse nærmere. 
Information omkring pensumlister, kopie-
ring mm. får I i rusugen. Der vil blive sat 
tid af til, at I både kan få set boghandlen 
og købe de kompendier, I skal bruge på 1. 
semester. Kompendierne koster ca. 350 kr., 
men det informerer jeres tutorer nærmere 
om mandag.

TILVALGSSTUDERENDE 
30 af jer der begynder på psykologistudiet 
vil være tilvalgsstuderende og har således 
allerede studeret 2 år. Tilvalget er tilret-
telagt således, at I følges ad med de hov-
edfagsstuderende. Vi får hvert år rigtig god 
feedback på rusugen fra de tilvalgsstuder-



Psykologi 7

ende, hvorfor vi på det kraftigste også vil 
anbefale jer at deltage i rusugen.

Men husk, husk, husk! Tag det roligt – ingen 
forberedelse før rusugen er nødvendig.

Ingen tilmelding til rusugen er nødvendig! 
Du møder bare op – så klarer vi resten.

Har du spørgsmål angående rusugearrange-
mentet, er du velkommen til at henvende 
dig til os på mail.

Mange hilsner fra russekretærerne
Esben Brandt Vium Nicolaisen og
Johanne Norup Grunnet Sørensen
russek@psy.au.dk

mailto:russek%40psy.au.dk?subject=
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Som kommende studerende ved Psykologisk 
Institut, har du uden tvivl en masse spørgs-
mål til, hvad der skal ske, når du begynder i 
slutningen af august. Ruspjecen er udarbejdet 
for at give dig så mange svar som muligt, 
inden du begynder. Der vil naturligvis stadig 
være spørgsmål, du må lade stå ubesvaret 
hen, men dem skulle du gerne få svar på i 
løbet af rusugen, som du i øvrigt kan læse 
mere om på de følgende sider.

Du sidder højst sandsynligt begravet i pjecer 
og reklamer fra diverse studenterforeninger 
og deslige alt sammen til stor forvirring. Læg 
dem væk for en tid, og koncentrér dig i første 
omgang om det, der står i denne pjece. Her 
vil du få et indtryk af, hvad det vil sige at 
være Psykologistuderende.

Pjecen er opbygget således, at du indled-
ningsvis vil blive introduceret til, hvad der 
skal ske den næste tid - rusugen og under-
visningen er de første og største milesten i 
enhver studerendes liv. Vi har gemt infor-
mationen om hytteturen og selve program-
met for rusugen til de sidste sider i pjecen, 
således at de altid er nemme at finde og have 
ved hånden. Denne bibel kan altså og bør 
medbringes i selve rusugen, hvor den kan 
fungere som opslagsværk, skulle man 
glemme, hvornår det lige var, man skulle 
mødes igen eller lignende. Såfremt man ikke 
har mod på at udskrive hele pjecen, så bliver 
den også en del af den startpakke, som man 

får udleveret mandag i rusugen. 

Det er i rusugen, at du vil stifte bekendtskab 
med Psykologisk Institut (PI), nogle af under-
viserne, dine tutorer, der er ældre studerende, 
samt dine medstuderende.

Den næste sektion af pjecen har vi spækket 
med informationer om, hvor man søger hjælp 
med alt fra eksamensangst til opfyldning af 
sin print-konto. Herefter kommer en masse 
praktiske informationer samt informatio-
ner til tilvalgsstuderende, fjernstuderende, 
udenlandske studerende og studerende med 
børn - denne del kan med fordel bruges som 
opslagsværk. De forskellige foreninger - alt 
fra fredagsbar og festudvalg til Psykologisk 
revy og studenterforening – introduceres, 
inden der endelig bringes en oversigt over de 
sociale arrangementer, der finder sted på et 
typisk år ved Psykologisk Institut. 

Du overvældes måske af alle de udvalg, tilbud, 
grupper og tiltag, som du bliver præsenteret 
for. Det kan være svært at vurdere, hvilke 
tilbud man vil benytte sig af, og hvad man 
skal engagere sig i. Men overblikket melder 
sig med tiden, og man begynder at forstå, at 
man er privilegeret at studere et sted med så 
mange muligheder.

God fornøjelse,
Redaktionen

Introduktion - forord til biblen
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Undervisernes velkomst

KÆRE NYE GENERATION PSYKOLOGI-
STUDERENDE 
Mange slags folk byder jer indenfor i denne 
tid. Vi vil gøre det som nogle af de under-
visere, I skal møde fra starten af jeres stu-
dium. Velkommen til universitetet, velkom-
men på psykologistudiet og velkommen på 
studiets første semester. 

På første semester skal I have to fag, der sam-
men fungerer som byggestene på studiet og 
skal bidrage til, at I fra første færd får en 
fornemmelse af, hvad faget Psykologi som 
helhed går ud på. Jeres hovedfag vil være 
Social- og Personlighedspsykologi (SP). Og 
det øvrige fag er Psykologiens fundering og 
perspektiv.

FAGOMTALE - PSYKOLOGIENS FUNDERING 
OG PERSPEKTIV 
Tidligere hed faget Studieintroduktion med 
den hensigt at introducere til psykologiens 
historie, metode og integration. Det nye fag 
har fået indbygget psykologiens filosofi, og 
består således af fire elementer: 

• Psykologiens filosofi
• Psykologiens historie 
• Psykologiens metode 
• Psykologien som integration 

Vi sammenfatter faget med ordene Psykologi-
ens fundering og perspektiv for at signalere, 
at faget handler om på den ene side at komme 

ind og ned i grundlaget for psykologien som 
videnskab (filosofi og historie) samt forstå 
fagets metodik (metode) og på den anden 
side at forstå, hvordan psykologi kan have 
perspektiv eller potentiale til at være en 
sammenhængende videnskab 
(psykologiens integration)
 
Faget består af forelæsninger med tilhørende 
øvelsesarbejde.

Faget bestås ved en prøve i hvert af dets fire 
elementer.

SOCIAL- OG PERSONLIGHEDSPSYKOLOGI 
Social- og Personlighedspsykologi er som 
nævnt jeres hovedfag på 1. semester og det, 
der omfangsmæssigt fylder mest. Men det 
betyder ikke, at Psykologiens Fundering og 
perspektiv er mindre vigtigt. Det er vigtigt 
at komme godt fra start i begge fag.

Social- og Personlighedspsykologi regnes 
som en almenpsykologisk disciplin, hvormed 
menes en disciplin, der handler om det 
”almindelige”, det generelle, det grundlæg-
gende psykologiske. Derfor kaldes Social- og 
Personlighedspsykologi også en grunddisci-
plin. Det samme gør Kognitionsspsykologi 
(andet semester) og Udviklingspsykologi 
(tredje semester), som I også vil blive in-
troduceret til ved studieintroduktionsun-
dervisningen. 
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Undervisning i Social- og Personligheds-
psykologi tilbydes dels som forelæsninger, 
dels som temaweekender og øvelser. På 
forelæsningerne vil I møde de fagligt ansvar-
lige for SP-grundkurset bestående af Henrik 
Høgh-Olesen, Jan Tønnesvang, Sarah van 
Mastrigt, Niels Holm Jensen og Preben Ber-
telsen. Som universitetsansatte er vi ikke først 
og fremmest ”lærere”, men ”forskere-der-og-
så-underviser”. Det er vigtigt for universi-
tetsfolk at fremhæve denne rollekombination 
for at holde den fane højt, at hovedparten af 
al universitetsundervisning er og skal være 
forskningsbaseret.

Gruppeundervisningen varetages derimod 
af ældre psykologistuderende ansat som in-
struktorer. Den enkelte instruktor tilrettelæg-
ger selv undervisningen i dialog med sit hold. 
Der er tradition for, at holdet og instruktoren 
følges ad gennem studiets første tre semestre. 

Forelæsningerne er fagligt set den centrale 
del af undervisningen i både SP og PFP, og 
de er mastodontforetagender. Jeres årgang 
tæller over 200 indskrevne studerende,  
inklusive 30 sidefags- studerende, og selv om 
ikke alle kommer fra gang til gang, bliver det 
til mere end hundrede studerende på den ene 
side af katederet og en enkelt underviser på 
den anden side.

SLARAFFENLAND ELLER MARERIDT 
Sammenlignet med gymnasiet og lignende 
uddannelsessteder med 117 parallelt løbende 
fag får I nu to fag, som I kan koncentrere 
jer om gennem et helt halvt år. Der er også 
”kun” to større eksamener (på SP og PFP) i 
forbindelse med det første semester.

Det kunne lyde som en fed tjans, især hvis 
man holder af at fordybe sig snarere end at 
sprede sig på mange forskellige aktiviteter. 
Men sådan vil det nu alligevel kun blive op-
levet af de færreste! I vil sandsynligvis støde 
på en anden type reaktioner hos jer selv eller 
naboen: 

• Hvorfor er der så ustyrligt mange nye  
begreber, teorier og navne? 

• Hvordan skal man nogensinde finde hoved 
og hale i alt dette? 

• Hvorfor får man ikke bedre hjælp fra bø-
gerne og undervisningen? 

• Hvorfor kan vi ikke få flere timer? 
• Hvorfor er det hele så tørt og teoretisk,  

handler psykologien da ikke om levende 
mennsker? 

• Hvorfor får man ikke lektier for fra gang 
til gang? 

• Skal man virkelig huske alle de mange 
pensumsider? 

• Hvorfor er der ingen, der kan give klar 
besked om, hvad man skal kunne til ek-
samen? 

Nå - før man ved af det, er semestret gået, og 
man synes kun, man nåede at kradse over-
fladen. Hvor ofte har vi ikke i forbindelse 
med eksamen i Social - og Personlighedspsy-
kologi hørt studerende sige: ”Det var først i 
forbindelse med eksamenslæsningen, at jeg 
begyndte at se de større linjer og forstå, hvad 
det hele handlede om - allerhelst ville jeg også 
bruge det næste halve år på SP.”

Sådan er det, når man for alvor skal tilegne 
sig kundskab. Og det er jo det, man skal på et 
universitet. Man skal fordybe sig, men man 
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skal også videre til de næste fagområder. Man 
skal arbejde med fagets dele og fagets helhed, 
ikke i en jævnt fremadskridende progression, 
men i en spiralbevægelse. Man skal have en 
masse viden indenbords, men man skal også 
lære en metode til løbende at skaffe sig ind-
blik og overblik både før og efter det punkt, 
hvor man formelt set er færdig med at være 
studerende. Russerne, de ældre studerende, 
underviserne, forskerne, psykologerne ude i 
praksis - alle er vi del af samme store kund-
skabsproces, blot befinder vi os i forskellige 
faser. 

OVERGANG OG ANSVAR
Tilbage til jeres situation lige nu. For mange 
vil starten på universitetet blive noget af et 
chok. En voldsom overgang, som tærer på 
selvtilliden. Man må tage sin tvivl alvorligt, 
for den første tid skal jo også bruges til at 
finde ud af, om man hører hjemme her, og 
om det nu også er det fag og den fremtidige 
beskæftigelse, man skal bruge sit liv til. Kast 
jer ud i kaos. Tro på, at tingene gradvist vil 
samle sig. Lev med alle de løse ender i starten. 
Vid, at det ikke kan undgås at blive frustreret. 
Pas på ikke at tage for meget af skylden på jer 
selv, a la ”jeg duer heller ikke til noget, alle 
de andre er kloge, jeg er bare dum”. Og pas 
såmænd også på med at kaste hele skylden på 
Psykologisk Institut og underviserne.

Læring og kundskabstilegnelse sker ikke 
lineært og additivt, men cirkulært og 
niveauforskudt. Det første niveau må nød-
vendigvis blive noget flimrende. Og hoved-
ansvaret for at få det til at samle sig er jeres 
eget. Grib ansvaret, men tag også godt vare 
på jer selv. 

Vi ses. 

Underviserne på grundkurset i 
Social- og Personlighedspsykologi
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HVAD KAN DU BRUGE STUDIE-
VEJLEDNINGEN 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. 

Til alle spørgsmål af studiemæssig, 
økonomisk, personlig og social art. Du kan 
bl.a. komme til os med studiemæssige spørgs-
mål vedrørende eksamen, SU, orlov, barsel, 
studieplanlægning, udlandsophold, dispen-
sationer, og når studiet er svært. 

HVORFOR KAN VI HJÆLPE?
Vi er alle uddannede vejledere og har over-
blik 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 stu-
derendes 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/psykologi-
studievejledning

Vi ser frem til at hjælpe dig!

Studievejledningen

http://studerende.au.dk/psykologi- studievejledning
http://studerende.au.dk/psykologi- studievejledning
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AU Library - Aarhus BSS

Velkommen til AU Library, hvor de 
studerende er i fokus. AU Library har to bibli-
oteker 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 litteratur (bø-
ger, tidsskrifter, databaser osv.), der er 
relevant for dine studier på Aarhus Uni-
versitet. 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!

Læs mere: library.au.dk

http://library.au.dk


Psykologi 15

PRAKTISK INFORMATION:
De to biblioteker i Aarhus, som er tilknyttet 
Aarhus BSS:

BARTHOLINS ALLÉ
Adresse: Bartholins Allé 9, 8000 Aarhus C
Telefon: 9135 6481 
E-mail: bartholinsalle.aul@kb.dk
Web: library.au.dk/biblioteker/bartho-
lins-alle
 
På Bartholins Allé finder du primært  
materialer inden for: psykologi,  
statskundskab og jura.

FUGLESANGS ALLÉ
Adresse: Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V
Telefon: 9135 6485
E-mail: fuglesangsalle.aul@kb.dk
Web: library.au.dk/biblioteker/fugle-
sangs-alle
 
På Fuglesangs Allé finder du primært ma-
terialer inden for erhvervsjura, økonomi og 
virksomhedsledelse. 

mailto:bartholinsalle.aul%40kb.dk?subject=
mailto:library.au.dk/biblioteker/bartholins-alle?subject=
mailto:library.au.dk/biblioteker/bartholins-alle?subject=
mailto:fuglesangsalle.aul%40kb.dk?subject=
mailto:fuglesangsalle.library%40au.dk%20%20?subject=
mailto:library.au.dk/biblioteker/fuglesangs-alle?subject=
mailto:library.au.dk/biblioteker/fuglesangs-alle?subject=
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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 infor-
mation 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, Ad-
vanced 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 kon-
taktoplysninger herunder: 

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

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

På din studieportal og mitstudie.au.dk 
kan du finde praktiske og administrative 
informationer 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 un-
dervisning og eksamen, og hvordan du kan 
få verificeret, at du er aktiv studerende.

KONTAKT OS
Email: studentservices.bss@au.dk
Tel.: 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) (Åbningstid: Tirsdag og 
torsdag kl. 12-15.)

http://mitstudie.au.dk
mailto:studentservices.bss%40au.dk?subject=
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… er dig, mig og alle psykologistuderende ved 
Psykologisk Institut! Psykrådet er et forum 
af psykologistuderende på tværs af semestre, 
der varetager de studerendes fælles faglige, 
økonomiske og sociale interesser. I Psykrådet 
bestemmer de studerende gennem deltagelse 
i Psykrådsmøderne, hvad der er vigtigt at 
arbejde for lokalt på psykologi men også gene-
relt på Aarhus Universitet. Psykrådsmøderne 
er forummet, hvor du som studerende kan 
få information om studielivet på psykologi 
via repræsentanter fra psykologis udvalg; 
komme i kontakt med Studienævnet; og det er 
også her du kan involvere dig, hvis du finder 
studenterpolitik interessant.
 
PSYKRÅDETS MØDER
Møderne er åbne for alle psykologistude-
rende, og alle fremmødte har stemmeret. 
møderne afholdes ca. 1 gang pr. studiemåned, 
og foregår som regel i mødelokalet i bygning 
1350 (overfor FAPIA-kontoret), og dato samt 
dagsorden bliver sendt ud via Psykrådets 
mailingliste og meldt ud over Facebook. Del-
tagelse i møderne er hverken obligatorisk 
eller bindende, så tøv ikke med at møde op 
og bidrage med din mening – Psykrådet er 
din mulighed for indflydelse!
 

PSYKRÅDSBESTYRELSEN
Mellem psykrådsmøderne varetages Psykrå-
dets arbejde af ”Psykrådsbestyrelsen”, som 
består af formanden for psykrådet samt 4-6 
valgte medlemmer. Vi sørger for at varetage 
og realisere de interesser og ønsker, som de 
studerende i fællesskab er kommet frem til 
på psykrådsmøderne. Formanden og med-
lemmerne af Psykrådsbestyrelsen er de ene-
ste valgte medlemmer i Psykrådet og disse 
vælges hvert forår.
 
 
Vi håber meget på at se dig til vores møder.
Med venlig hilsen – og en stor velkomst fra
 
Psykrådsbestyrelsen
Carla Isabella Malouie (formand), Hava Bask-
hanova, Signe Kirk Hovaldt, Signe Koldbye 
og Simone Grønkjær Breer.
 
Formanden for psykrådet kan kontaktes på 
fr.pi.au@gmail.com

Psykrådet – De studerendes råd 
ved Psykologisk Institut 

mailto:fr.pi.au%40gmail.com?subject=
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I studienævnet træffes en lang række vig-
tige beslutninger, som vedrører dit studie. 
Studienævnets opgave består f.eks. i at sikre 
tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling 
af uddannelser og undervisning, herunder 
bl.a. kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. 
Det er således studienævnet, der i sidste ende 
bestemmer, hvilke eksamensformer der an-
vendes, og hvilke fag der udbydes. Endvidere 
er det studienævnet, der behandler eventuelle 
dispensationsansøgninger.

Studienævnet består af fire videnskabelige 
medarbejdere og fire studerende samt en 
suppleant for de studerende. 

De nuværende medlemmer er: 
• Lektor Jacob Klitmøller (Formand)
• Lektor Anne Scharling Rasmussen
• Adjunkt Ali Amidi
• Adjunkt Jesper Aagaard
• Studerende Thomas Tandrup Lamm 

(Næstformand, repræsentant i Aarhus 
BSS Uddannelsesforum)

• Studerende Louise Kudahl Isaksen (Med-
lem af dispensationsudvalget)

• Studerende Gosha Engkjær-Trautwein 
(Medlem af meritudvalget)

• Studerende Hava Baskhanova
• Studerende Sigrid Strunge (Suppleant)

Studienævnet har stort fokus på de 
studerendes sociale og faglige trivsel, hvor-
for der arbejdes meget med universitetets 
trivselsundersøgelser og kursusevalueringer. 

Vores tids studenterindflydelse kan vi i høj 
grad takke nogle psykologistuderende for, 
som i 1968 gjorde oprør mod professor-
vældet - og herved sørgede for, at de 
studerende fik en slags tillidsmænd/-kvinder 
til at være medbestemmende på professorer-
nes gamle reelle myndighedsområde. Det er 
blevet mere aktuelt end nogensinde, efter at 
Aarhus Universitets organisatoriske struktur 
er ændret pga. fusioner med andre uddan-
nelsesinstitutioner. 

Hvis du ønsker indsigt i de vigtige 
beslutninger, som bliver truffet i Studie-
nævnet, så kan du læse referater fra møderne 
på studieportalen: 
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/
psykologi/undervisning/studienaevnet/

eller kom til Psykrådsmøderne, hvor der 
altid vil være en studienævnsrepræsentant 
til stede. 

Har du spørgsmål, som du ønsker drøftet i 
studienævnet, kan du henvende dig skriftligt 
på facebooksiden ’Studienævnet Psyk AU’, 
eller ved at skrive til studentermedlemmerne, 
der efter aftale med studielederen vil tage 
sagen med på dagsordenen.

Velkommen til et studie i bevægelse.

Studienævnet

mailto:bartholinsalle.aul%40kb.dk?subject=
mailto:bartholinsalle.aul%40kb.dk?subject=
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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  står klar til at hjælpe dig. 
Vi tager dig igennem udvekslingsprocessen 
fra start til slut. 

Der er mulighed for at komme på udveksling 
både på bachelor- og kandidatstudiet. Psyko-
logisk Institut har rigtig mange spændende 
aftaler i f.eks. England, Skotland, Irland, 
Tyskland, Holland, Belgien, Italien, New 
Zealand og USA. Du kan se mere på din stu-
dieportal studerende.au.dk/psykologi under 
”Udveksling og studieophold i udlandet”.

Hvis du er interesseret i udveksling, er du 
velkommen til at kontakte den internationale 
koordinator Jette Raalskov (jetter@au.dk), 
tel.: 87 15 23 96. 

Du kan læse mere om universiteterne og tid-
ligere forhåndsgodkendte fag i databasen 
AU GO. 

Der er også mulighed for at komme afsted 
på universitetsbredde aftaler. Disse afta-
ler er oversøiske og er bl.a. i USA, Canada, 
Australien og New Zealand. Der bliver afholdt 
informationsmøder to gange om året for psy-
kologistuderende. Information om tid og sted 
kommer ud på Blackboard og studieportalen 
for psykologi. 

Derudover er der International Day i Aarhus 
d. 8. oktober, hvor der også er mulighed for 
at høre oplæg om udvekslingsmuligheder 
og møde den internationale koordinator for 
psykologi. Så hold øje med de sociale medier 
og Blackboard. 

Hvis du gerne vil afsted på din bachelor-
uddannelse, skal du allerede nu begynde at 
planlægge dine semestre, kontakt jetter@
au.dk for et møde. Du kan evt. også kontakte 
en studievejleder for at høre om mulighederne 
for at bytte rundt på dine fag på din bache-
loruddannelse.

Udveksling

mailto:jetter%40au.dk?subject=
mailto:jetter%40au.dk?subject=
mailto:jetter%40au.dk?subject=
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Studenterpræsten tilbyder gratis, fortrolige 
samtaler til alle studerende - uanset religiøs 
eller kulturel baggrund. Det, den studerende 
kommer med, er i centrum for samtalerne. Det 
kan være præstations- og eksamensangst, sorg, 
ensomhed, modløshed eller andet der gør, at du 
kan have brug for én at tale med. Udover indivi-
duelle samtaler er der f.eks. også mulighed for 
at deltage i en Hjertesorggruppe (for studerende 
med kærestesorg) og en gruppe for studerende, 

der er ramt af problemer efter forældres (eller 
egen) skilsmisse. Vi tilbyder bl.a. også foredrag 
og andre arrangementer, hvor det eksistentielle 
er i fokus. Se mere på vores hjemmeside: www.
studenterpraest-au.dk 

De venligste hilsner
Eva Guttorm - 30562737
Akademisk medarbejder for  
Studenterpræsterne på AU

Studenterpræsten

Kontakt:
Studenterpræst Jens Munk
Kontor i Studenternes Hus:
Nordre Ringgade 3, lok� 122,  
8000 Aarhus C�
Telefon: 6020 2640
E-mail: studenterpraest@au�dk

LÆS MERE PÅ:
studenterpraest-au.dk

mailto:studenterpraest%40au.dk?subject=
https://studenterpraest-au.dk/
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RSE tilbyder rådgivning og studiestøtte til stude-
rende på Aarhus Universitet, som har en funkti-
onsnedsættelse eller et særligt behov for støtte. 
Vi arbejder primært indenfor ordningen om 
Specialpædagogisk Støtte (SPS).

Du kan få støtte, hvis du har:
• Læse-/skrivevanskeligheder (ordblind)
• En psykisk lidelse
• En neurologisk lidelse
• En fysisk lidelse
• Anden sproglig baggrund end dansk 

Vi tilpasser studiestøtten til den enkelte stude-
rende og vedkommendes studievanskeligheder. 

For nærmere information  
Besøg RSE’s hjemmeside  
studerende�au�dk/rse
eller ring på telefon 8716 2720 
mandag og torsdag fra 9-12, tirsdag fra 13-15�

Rådgivnings- og støttecentret

For at kunne få bevilget studiestøtte skal du 
have lægefaglig dokumentation for din funk-
tionsnedsættelse. Det gælder ikke ved læse-/
skrivevanskeligheder, hvor RSE har mulighed 
for at lave en test for ordblindhed. RSE yder 
støtte og rådgivning gennem hele studieforløbet 
og telefonisk rådgivning til alle, som ønsker 
oplysninger om Specialpædagogisk støtte.

Studenterrådgivningen ved AU

Kontakt 
Se hjemmesiden www�srg�dk, hvor du kan 
få yderligere informationer, og hvor du kan 
downloade vores pjecer�

Adresse: Ryesgade 23, 1,  
8000 Aarhus C
Telefon: 7026 7500

Psykologer, socialrådgivere og psykiatere 
hjælper dig gratis med at komme godt gen-
nem dit studieliv. Studenterrådgivningen 
tilbyder gratis rådgivning og behandling til 
studerende på alle videregående uddannelser. 
I Studenterrådgivningen kan du få samtaler 
med en psykolog, psykiater eller socialråd-
giver med psykoterapeutisk efteruddannelse.

http://studerende.au.dk/rse
http://www.srg.dk
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VI TILBYDER
• Karrierevejledning og kompetenceaf-

klaring 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: 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 

Aarhus BSS Career

Aarhus BSS Alumni

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.

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

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? 
• Hvilke muligheder byder arbejdsmarkedet på?

http://www.jobbank.au.dk
https://studerende.au.dk/karriere/aarhus-bss-career/
https://studerende.au.dk/karriere/aarhus-bss-career/
http://facebook.com/aarhusbsscareer  
http://facebook.com/aarhusbsscareer  
http://bss.au.dk/medlemskab
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Bolig i Aarhus

UNGDOMSBOLIGAARHUS 
Hvis du mangler et sted at bo i Aarhus, kan 
næsten alle byens kollegie- og ungdoms-
boliger findes på UngdomsboligAarhus.dk

Du kan ansøge om cirka 10.000 boliger fordelt 
på mere end 120 forskellige steder i Aarhus. Du 
bestemmer selv hvilke og hvor mange boliger, 
du vil søge. Der er både gangkollegier med fæl-
leskøkken, værelser hvor 2-4 deler køkken og 
et-værelseslejligheder. Er I to, der søger sam-
men, kan I også søge to-værelseslejligheder.
Det er gratis at søge bolig hos Ungdoms-
boligAarhus.

Indstillingssystemer
Boligerne tildeles som udgangspunkt efter 
anciennitet, altså efter hvor lang tid du har 
stået på venteliste.
 

BORGERSERVICE OG BOLIGSTØTTE
Kontakt borgerservice, bl.a. når du skal melde 
din flytning eller skifte læge. Når man søger 
boligstøtte foregår det på borger.dk, og du 
kan få hjælp ved borgerservice. 

Kontakt Borgerservice
Dokk1 Hack Kampmanns Plads 2, 
8000 Aarhus C
Telefon: 8940 2222

UngdomsboligAarhus 
v/ Kollegiekontoret i Aarhus
Hack Kampmanns Plads 1-3, 1� th� 8000 
Aarhus C
Tlf: 8613 2166
Mail: info@UngdomsboligAarhus�dk
www�UngdomsBoligAarhus�dk

Åbningstider:  
Man�-Ons� 10�00-14�00
Torsdag 10�00-17�00
Fredag lukket

mailto:info%40UngdomsboligAarhus.dk?subject=
http://www.UngdomsBoligAarhus.dk
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AKADEMISK KVARTER
Når man skal til forelæsning på universitetet, 
begynder undervisningen først et kvarter 
efter mødetidspunktet. Hvis der står, at man 
skal møde kl. 10:00, vil undervisningen altså 
først begynde 10:15.

BLACKBOARD
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 Blackboard 
på: bss.au.dk/blackboard
 
Du kan logge på Blackboard via: 
blackboard.au.dk

BOGKØB
Bøgerne kan købes i Stakbogladen, der ligger 
på Nordre Ringgade 3. Der vil i løbet af rus-
ugen blive sat tid af til at se Stakbogladen, så 
du skal derfor ikke købe bøger, før du starter.

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 
information om digital eksamen på: 
bss.au.dk/digitaleksamen

FESTUDVALGET
Fuld Fontex arrangerer flere fester hvert 
semester - glæd jer! Der vil være fire fester 
i løbet af året: semesterstartsfest, julefest, 
fastelavnsfest og sommerfest.

FORELÆSNINGER
På psykologi foregår størstedelen af under-
visningen som forelæsninger i forskellige 
auditorier i universitetsområdet, herunder 
især i Store Juridisk Auditorium.

FORSIKRING
En billig studenterforsikring kan erhverves 
gennem RUNA, hvis du er medlem af Dansk 
Psykologforening.

FREDAGSBAR
Kein Cortex afholder ofte fredagsbar i forhi-
storisk kantine. Her er der rig mulighed for 
at puste ud efter en lang uges læsning.

HOLDTIMER
Ved optagelse på bacheloruddannelsen i Psy-
kologi samt sidefag i Psykologi bliver den 
studerende placeret på et instruktorhold, 
der er knyttet til hvert af de tre fag social- og 
personlighedspsykologi, kognitionspsykologi 

Praktiske oplysninger om studiet
Studiets A-Å

http://bss.au.dk/blackboard
http://blackboard.au.dk 
http://bss.au.dk/digitaleksamen
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og udviklingspsykologi. Her vil en medstude-
rende fra en ældre årgang hjælpe og vejlede 
dig igennem pensum.

KAPSEJLADS
Kapsejlads er Aarhus Universitets største 
sociale begivenhed, hvor mere end 20.000 
mennesker deltager i festligheden. 12 festfor-
eninger fra de forskellige studier dyster i at 
være de hurtigste i en alternativ stafetform. 
Det gælder om at sejle over søen i uniparken, 
bunde en øl, dreje rundt, sejle tilbage og give 
båden videre til den næste på holdet.

KURSUSKATALOGET
Læseplanen finder du på psykologis studie-
portal. Gå ind på studerende.au.dk/psykologi. 
Under undervisning får du oplysninger om 
faget, dets domæne, hvor mange ECTS-point 
faget består i, antal undervisningstimer, og 
hvilke undervisere der står for faget m.m. 

LÆSESALEN
På universitetet er der indrettet adskillige 
læsesale, som alle må benyttes, hvis du har 
brug for et sted uden støj, når du skal kon-
centrere dig.

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 aktu-
elle 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 studievej- 
ledning på din studieportal. 

Der er også direkte adgang til dine infor-
mationer på en række forskellige studiead-
ministrative systemer som f.eks. mit.au.dk, 
STADS, digital eksamen og til din AU-mail-
konto. 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 siden, kan du 
sende dem til supporten: mitstudie@au.dk.

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

http://studerende.au.dk/psykologi
http://mitstudie.au.dk
http://mitstudie.au.dk
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/aarhus-bss/aarhus-bss-student-services/
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.%20?subject=
http://studerende.au.dk/it-support/
http://studerende.au.dk/it-support/
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PARKKOLLEGIERNE
Kollegierne i uniparken hedder parkkolle-
gierne og disse søges separat på deres eget 
kollegiekontor. Der er typisk et års ventetid.

SEMESTER
Hvert akademisk år består af 2 semestre. 
Efterårssemesteret går fra september til 
december, med december/januar som ek-
samensmåneder. Forårssemesteret starter 
i februar og slutter i maj, med maj/juni som 
eksamensmåneder.

STUDENTERHUS AARHUS
Studenterhus Aarhus er til for alle byens stu-
derende. Her foregår der mange spændende 
aktiviteter, og du har også mulighed for selv 
at afholde arrangementer, da huset stiller 
gratis udlejning af lokaler til rådighed. 

I Studenterhuset kan du både tage til fest, 
møde din kommende arbejdsgiver, være med 
i en løbeklub for alle niveauer eller møde stu-
derende fra hele verden. Der er foredrag, de-
batter og live musik til SU venlige budgetter.

Du kan også som studerende blive medlem 
af foreningen bag og få rabat i baren og til 
arrangementer. 
Læs mere på: studenterhusaarhus.dk

STUDIEKORT
Dette får du tilsendt med posten, men du får 
ikke brug for det i rusugen. Studiekortet er 
et bevis på, at du er studerende, og giver dig 
adgang til PI uden for instituttets åbningsti-
der. Det er også et kort, som giver rabatfordele 
mange steder f.eks. på museer, i biografer osv.

STUDIEORDNING
Studieordningen er de enkelte fags grundlov. 
I studieordningen har studienævnet fast-
lagt reglerne for uddannelsen, og du finder 
oplysninger om fx, hvor stort et pensum, 
der kræves for det enkelte fag. Reglerne er 
absolutte, dvs. en lærer kan ikke gå ind og 
lave eksamenslængden om, hvis der står i 
studieordningen, at eksamenen skal vare 4 
timer. Du finder studieordningen på psyko-
logis studieportal.

STUDIEPORTALEN / STUDERENDE.AU.DK
Studieportalen er det website, hvor alle op-
lysninger om dit studie og studieliv er samlet 
bl.a. timeplaner, studieordning, studievej-
ledning, udveksling, eksamensplaner og 
-regler. På studieportalen 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/psykologi

http://studenterhusaarhus.dk 
http://studerende.au.dk/psykologi
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Netværksordning
Netværksordningen på Psykologi har til hen-
sigt at skabe et solidt, socialt netværk på tværs 
af og inden for årgangene samt en god og tryg 
studiestart med støtte fra ældre studerende.
At starte på et nyt studie er for mange stude-
rende en tid forbundet med mange glæder, 
nye bekendtskaber, spændende muligheder 
og udfordringer.

Når du starter på psykologistudiet, er du der-
for med det samme en del af en netværks-
gruppe. Netværksgruppen består af dig og 
omkring 15 andre medstuderende fra din 
egen årgang. Til hver netværksgruppe er der 
tilknyttet to søde mentorer, som har læst 
psykologi i mindst et år. I løbet af de første to 

semestre, vil I samles regelmæssigt til arran-
gementer som du, resten af netværksgruppen 
og mentorerne har lyst til at lave sammen. 

På netværksholdet er du selv med til at be-
stemme, hvordan netop dit netværkshold 
skal være! Det er op til dig og de andre på 
holdet, om I vil danne en brunchklub under 
bachelorskrivning, starte til kickboksning 
sammen eller noget helt tredje. 

Vi ønsker jer en dejlig rusuge :-) 

Knus Cecilie og Sarah

SU
At studere på universitetet giver ret til stu-
dieunderstøttelse. En vigtig ting at have i 
baghovedet er, at SU sætter et krav om, hvor 
stor en indtjening man må have ved siden af 
sit studie, før man skal betale penge tilbage i 
skat. Der er flere informationer på SU-kon-
torets hjemmeside: au.dk/SU.

UNIVERSITETSBAREN
Unibaren er en selvstændig bar, der ligger i 
De Studerendes Hus på Nordre Ringgade 3. 
Her mødes studerende fra forskellige studier 
til øl, kaffe eller et spil kort. De har i øvrigt 
Aarhus’ største udvalg af øl.

http://au.dk/SU
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Nyttige links 

STUDERENDE.AU.DK/PSYKOLOGI
Her finder du al studierelevant informa-
tion for dig som psykologistuderende.  
 
MITSTUDIE.AU.DK
Med kun ét login får du adgang til alle stu-
dierelevante systemer.

PSY.AU.DK
Her finder du Psykologisk Instituts hjemme-
side, hvor al information omkring instituttet 
bliver lagt ud.

WWW.FAPIA.DK
Her finder du Foreningen Af Psykologi- 
studerende I Aarhus’ hjemmeside.

MIT.AU.DK
Her finder du selvbetjeningen, hvor du får 
din egen side med fx eksamensresultater, en 
AU-mailadresse, og det er her, du tilmelder 
dig eksamenen. Du finder også din indskriv-
ningsbekræftelse her.

BLACKBOARD.AU.DK
Det er universitetets e-læringsplatform, hvor 
underviserne kommunikerer med deres stu-
derende. Det er også her, du finder dine fore-
læsningsnoter fx slides fra forelæsningen.

WWW.DP.DK
Her finder du Dansk Psykologforening. Dette 
er en fagforening og en standsforening for 
psykologer i Danmark.

WW.DP.DK/STUDERENDE
Her finder du DPS (studentersektionen). DPS 
arbejder for at fremme de Psykologistude-
rendes faglige og studiepolitiske interesser 
og støtte medlemmernes faglige udvikling.

FACEBOOK-LINKS
Disse links er gode at tilmelde sig, hvis man 
vil vide, hvad der sker på PI både socialt, 
men nogle gange også rent fagligt. Evt. kan 
der også komme jobopslag omkring relevant 
studiearbejde. Du logger ind på din konto, 
søger derefter på grupper/sider ved de navne, 
som står herunder:
• Psykologisk Institut ved Aarhus 
• Aarhus Universit
• Aarhus BSS
• Kein Cortex
• Fuld Fontex – Psykologis festudvalg
• Hyggocampus
• FAPIA
• Kurser og foredrag på Psykologisk Institut
• Kursusgruppen PI 
• DPS – Dansk Psykolog Forenings 
• Studentersektion
• Smøringsudvalget
• Psykologisk Revy
• Psykologisk idrætsforening PIF
• Psykrådet ved AU
• Studienævnet Psyk AU
• Køb/salg – bøger til Psykologi AU
• FAPIA jobbank

http://studerende.au.dk/psykologi
http://mitstudie.au.dk
http://psy.au.dk
http://www.fapia.dk
http://mit.au.dk
http://blackboard.au.dk
http://www.dp.dk
http://ww.dp.dk/studerende
http://Facebook-links 


Ruspjece 202030

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 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 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/
https://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/0:-styrelse,-administration/01/01-06/
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KJÆRE NORDMANN!
Velkommen til Danmarks deiligste by. Jeg 
håper du er klar, for Aarhus har nemlig kun 
gode ting å by på. Ikke bare har vi et fan-
tastisk universitet med en vakker park og 
en av Danmarks mest forurensede innsjøer 
(hvor diverse mennesker velger å bade under 
den årlige Kapsejladsen), Aarhus tilbyr noe 
for enhver smak. Enten du er treningsfreak, 
selverklært hipster eller en filosofisk kunst-
nersjel; det er plass til alle. Velkommen til et 
yrende natteliv, kulturelle kafeer og idylliske 
parker hvor solen bare venter på at du skal 
legge deg ned og nyte varmen (også i eksa-
menstiden). Aarhus er klar for å utforskes.
 
Om du ikke allerede har vært der, så anbefaler 
jeg deg å ta en tur ned på ”Borgerservice” 
før du hiver deg i gang med diverse sprell 
som følger med rusugen. Det er nemlig her 
du kan få tak i sunnhetskort (fungerer som 
ID) og CPR-nummer (personnummer) m.m., 
som er avgjørende for at du skal kunne fun-
gere som et fullverdig medlem av det danske 
samfunn. Diverse ting som skal ordnes kan 
virke rimelig uoverskuelig nå i begynnelsen 
av semesteret, være seg anskaffelse av pen-
sumbøker, dansk telefonnummer eller det 
ettertraktede studiekortet. Jeg kan forsikre 
deg om at alt ordner seg til slutt, selv for oss 
nordmenn. Og husk at det er bedre å spørre 
en gang for mye enn en gang for lite.
 
På Psykologisk Institutt er alle velkomne. 
Det gjenspeiles i de uendelige tilbud man 
som student kan benytte seg av, og alle de 

forskjellige utvalg man kan være med i. Gled 
deg til fredagsbar, Psykologisk Revy, hyg-
gekvelder med Hyggocampus og Smør, og 
dans, yoga og sport med PIF - tilbud som 
jeg varmt anbefaler at du deltar i! På denne 
måten kommer du fort inn i miljøet, og dan-
sken kommer fortere på plass. Språket kan 
nemlig virke som et mulig hinder i starten, og 
du kan glede deg til alle de kleine situasjonene 
som garantert vil oppstå når din kjære nye 
danske klassekamerat ikke forstår et kvekk 
av det du sier. Motsatt kan du selv også op-
pleve at du finner foreleserne usannsynlig 
uforståelige, men bare rolig – det gjør dine 
danske medstudenter også. Med tiden blir 
språkforskjellen liten eller borte, og før du 
vet ordet av det bruker du danske ord der 
de absolutt ikke hører hjemme, i samtaler 
med mamma hjemme i Norge. Frem til den 
tid burde du bare huske at hvis du gjerne vil 
invitere noen venner hjem til deg før dere 
fortsetter kvelden på byen til klokka 5 mor-
genen etter; ikke inviter dem på ”vorspiel”. 
Her i Danmark involverer et vorspiel ikke 
mer enn to personer, helst nakne...
 
Ja – det er deilig å være norsk i Danmark, så 
atter en gang vil jeg si, velkommen! Og ikke 
minst, gratulerer med en plass på bachelor i 
psykologi ved Aarhus universitet! Gled deg, 
både det sosiale og det faglige er av ypperste 
klasse :)  
 
Vennlig hilsen
Nirina

Til Nordmenn fra Nordmann
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Selv er jeg fjernstuderende og bor i Herning. 
Min transporttid er 1 time og et kvarter i tog 
samt 10 minutter med letbanen fra Aarhus 
Banegård til universitetet. Jeg kunne vælge 
at købe en bil og køre til universitetet i stedet. 
Men da jeg ikke er interesseret i at køre bil, 
og jeg bedre kan udnytte tiden i toget, har 
jeg valgt at gøre dette.

Jeg bruger tiden i toget på at læse eller at 
forberede mig på dagens forelæsninger/in-
struktortimer.  På turen hjem får jeg styr på 
rodede notater, eller også får jeg samlet op 
på dagens undervisning. Dernæst er det en 
god mulighed for at få slappet af og koblet 
fra, hvilket er rart efter en muligvis lang dag 
på universitetet.

I toget er man mere eller mindre tvunget til 
at læse, fordi der ikke er noget andet, der 
kan trække ens opmærksomhed på samme 
måde som for eksempel tv’et derhjemme. 
Det er derfor også i toget, at jeg ofte er be-
gyndt på nogle af teksterne på pensum, og 
det fungerer rigtig godt.

 Jeg har været til alle forelæsninger og timer, 
når jeg ikke har været syg. Gennem vinteren 
har togene kørt som altid og busserne lige-
ledes. I Aarhus kører busserne/letbanen til 
universitetet stort set hele tiden, hvis den ene 
er kørt lige for næsen af dig, kan du regne 
med, at den næste kommer 10 minutter efter. 
Med hensyn til det sociale på studiet kan 

man også sagtens deltage i sociale arran-
gementer, da der helt sikkert vil være en 
studiekammerat, der står klar til at tilbyde 
dig en sofa. Det sociale liv er virkelig godt på 
universitetet, og selvom man er fjernstude-
rende, vil jeg KLART anbefale, at man også 
prioriterer dette! Hvis dagene på universitet 
bliver lange, kan man også altid overnatte 
ved en, og på denne måde får man også noget 
socialt ud af det.

Det er altså ikke et større problem at være 
fjernstuderende, end det man gør det til. Da 
jeg startede på universitetet, var jeg indstillet 
på, at jeg skulle være fjernstuderende, og så 
valgte jeg at se positivt på det og få det bedste 
ud af det. Netop dette blev også pointeret for 
mig af de ældre fjernstuderende. Det er kun 
et problem, hvis man gør det til det. Man kan 
derfor altid vælge at se det som en fordel og 
på denne måde få det til at fungere.

Venlig hilsen 
Kamilla Klemmensen, 9. semester

Til pendlerstuderende 
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Hej. Jeg hedder Charlotte, jeg er 46 år gam-
mel, bor i Horsens og har tre voksne børn i 
alderen 20 - 24 år. Jeg passer således både 
ind i kategorien ældre studerende, studerende 
med børn og studerende, der pendler.
Jeg vil gerne byde dig, den studerende med 
børn og ældre studerende, velkommen til 
dette fantastiske sted, der emmer af histo-
rie og tradition. Dette magiske sted, hvor 
drømme kan blive til virkelighed, man skal 
bare turde at kaste sig ud i det.
I skrivende stund er jeg i gang med at læse op 
til eksamen på andet semester, et semester, 
hvor jeg så småt er ved at finde mig tilrette 
som universitetsstuderende. Men det har 
været noget af en rutsjetur. Det har været 
en stor udfordring for mig at finde mig til-
rette i en flok studerende, der, for de flestes 
vedkommende, er på alder med mine børn.
I den forbindelse har det været afgørende at 
være en del af netværket af studerende med 
børn og ældre studerende, hvor jeg har mødt 

ligesindede, og, vigtigst af alt, nogle som jeg 
kunne spejle mig i – nogle der kunne forsikre 
mig i, at det nok skal gå. I dette netværk har 
vi talt om alt lige fra det faktum, at man som 
ældre ikke længere husker så godt, til frustra-
tionerne over, at det kan være svært at få tid 
til at læse, når man har små børn, der også 
kræver opmærksomhed. Vi mødes med jævne 
mellemrum til kaffe, lidt mad og lignende.
Min erfaring har, indtil nu, været, at det 
handler om at finde sin egen vej som univer-
sitetsstuderende, og ikke lade sig skræmme 
over, at den måske ikke er som de fleste af 
mine medstuderendes. Jeg nyder friheden, 
der er i dette studie, til at studere på min 
måde, og jeg øver mig i ikke at sammenligne 
mig med mine medstuderende.
Jeg ønsker dig held og lykke i din opstart på 
Aarhus universitet, og jeg vil glæde mig til 
at se dig til kaffe og en snak sammen med 
andre ældre studerende.
Dette netværk er til dig, der er har børn, 
uanset om du er helt ung, eller om du hører 
til i den ældre ende. Til den ældre studerende 
eller til dig - den studerende, der af en eller 
anden årsag, føler, at du har brug for noget 
ekstra.

Du kan finde os på Facebook – gruppen hed-
der “Klub Gammelsmølf”, og vi vil også skrive 
ud i starten af semestret.

Til ældre studerende
og studerende med børn 
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Kære RUS!
Velkommen til FAPIA – Foreningen Af Psy-
kologistuderende I Aarhus. Vi er en forening 
med det formål at gøre studiet mere behage-
ligt, bedre, lettere og sjovere for de Psyko-
logistuderende på Psykologisk Institut. For-
eningens bestyrelse bliver valgt ved den årlige 
generalforsamling af de psykologistuderende. 
Ud over bestyrelsen består foreningen af en 
masse forskellige udvalg. FAPIA sørger for 
praktisk information, kontorartikler, kom-
pendier, massage, egenterapi, Psykologisk 
Revy samt økonomisk støtte til en lang række 
sociale, faglige og festlige arrangementer.

– kort sagt alt det, der gør det fedt at være 
psykologistuderende i Aarhus.

UDVALGENE
FAPIA er en paraplyorganisation, der yder 
økonomisk støtte til en lang række udvalg på 
Psykologi, herunder: Kursusgruppen, Festud-
valget (Fuld Fontex), Kapsejladsudvalget, 
Studenterbladet (Psyklen), Skituren, Psy-
kologisk Revy, Psykologisk Idrætsforening, 
Hyggocampus, Smøringsudvalget, Psykolo-
gernes Dag og Psykologisk Studiecafé. Alle 
disse udvalg har til opgave at lave sjove ar-
rangementer til dig som psykologistuderende.

Derudover administrerer vi FapiaFonden, 
der er DIN mulighed for at søge penge til 
afholdelse af diverse arrangementer, der er 

til glæde for dine medstuderende. Fondens 
kapital er på 10.000 kr. pr. år, så hold dig ikke 
tilbage – send os en ansøgning!

MEDLEMSKAB
Det vigtigste i FAPIA er vores medlemmer! 
Som medlem betaler du et årligt eller halv-
årligt kontingent og er dermed med til at 
sikre et fantastisk studiemiljø. Det er nemlig 
pengene fra kontingenterne, der bliver fordelt 
til de forskellige udvalg. Derudover kommer 
en lang række medlemsfordele, herunder bl.a. 
rabat på kompendier, kurser, massage, samt 
billetter til fester mm. Man kan enten købe et 
1/2-, et 1-, et 2- eller et 4-årigt medlemskab.

FAPIA er ikke noget uden sine medlemmer 
- Psykologistudiet er ikke noget uden FA-
PIA! Hvis der er noget, I ønsker opklaret, er 
I velkomne på foreningsgangen, hvor vi altid 
er klar til at tilbyde svar på diverse spørgs-
mål. I kan yderligere finde os på Facebook 
som gruppe (FAPIA) eller skrive til os på 
mail fapiapsyk@gmail.com. For yderligere 
information og køb af medlemskab henviser 
vi til vores hjemmeside fapia.dk.

Venlige hilsner FAPIA-bestyrelsen, 2020-
2021

Vejledende åbningstider:
Mandag-onsdag 12.30-13.15
Bygning 1350, lokale 131

http://fapia.dk
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Foreninger 
På de næste sider er de sociale foreninger beskrevet. Foreningen er dit springbræt til et 
netværk, der er større end de 20 mennesker på dit hold. Foreningerne optager medlemmer 
på forskellige tidspunkter af året, så hold øjne og ører åbne..!

Kursusgruppen er et udvalg der arrangerer 
kurser og foredrag for psykologistuderende. 
Kurserne foregår typisk i weekender, hvor 
man her får et indblik i de praktiske sider 
af psykologien. Rigtig mange er glade for 
tilbuddet, da det er fedt at snuse til forskel-
lige terapeutiske retninger og metoder som 
et supplement til de tunge teorier. Kurserne 
varetages typisk af meget erfarne psykologer, 
der kan komme med spændende eksempler og 
åbne op for nye perspektiver til den daglige 
læsning. Kurserne koster typisk mellem 400-
600 kr. og man får 20 % rabat, hvis man er 
medlem af FAPIA. Kurserne henvender sig 
til såvel bachelor- som kandidatstuderende, 
og der er altid en dejlig stemning og imøde-
kommenhed. 

Kursusgruppen arrangerer også workshops 
og gratis foredrag. Disse ligger typisk en 
eftermiddag i hverdagene. Temaerne kan 
være alt fra hvordan man medvirker til at 
skabe øget arbejdsglæde, til fortællinger om 
hvordan man lever med forskellige psykiske 
lidelser. 

Sidst, men ikke mindst, består Kursusgrup-
pen af ca. 10 engagerede og super søde stu-

derende, der har et rigtig godt fællesskab 
og nyder at arrangere spændende kurser og 
foredrag sammen. Vi holder blandt andet 
grill-aftenener og arbejder over brunchmø-
der. Vi er desuden altid åbne for forslag til nye 
kurser og foredrag, så kontakt os endelig! Vi 
vil derudover opfordre dig til at melde dig ind 
i vores facebookgruppe ‘Kurser og foredrag 
for psykologistuderende på AU’, blive ven 
med profilen ‘Kursusgruppen PI’ på facebook 
og følge ‘KursusgruppenPI’ på Instagram. 
Så kan du følge med i hvilke kurser og fore-
drag, vi har på programmet i indeværende 
semester. Du kan desuden læse mere om os 
på www.fapia.dk. 

Har du spørgsmål eller andet, er du mere 
end velkommen til at sende en besked til 
’Kursusgruppen PI’, skrive til os på vores 
facebookgruppe eller sende en mail til: 
kursusgruppenPI@gmail.com. 

Til sidst er der bare at sige: Hold øje med 
spændende kurser og foredrag det kommende 
semester, og så glæder vi os til at møde dig! 

Kærlig hilsen 
Kursusgruppen

Kursusgruppen
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Halli halløj med jer!
Fredagsbaren ’Kein Cortex’, også kendt som 
KC, er et af Psykologisk Instituts store faste 
sociale forum og er for mange studerende 
et fast holdepunkt gennem hele studietiden. 
Det er gratis at komme til barerne, og man 
kommer bare, som man er. I baren serveres 
der kolde øl, kaffe, sodavand og drinks, så der 
er lidt til enhver smag. Baren danner rammer 
for et godt forum, hvor du kan mødes med 
dine medstuderende, uanset om du ønsker 
at drøfte større eksistentialistiske spørgs-
mål, hyggesnakke over en øl eller feste vildt 
– altså den perfekte afslutning på en uge i 
selskab med bøger og forelæsninger.  
Mange møder fremtidige venner, kærester 
og kollegaer her! Kein Cortex er en del af 
Samfundsfaglig Fredagsbar, der er et sam-
arbejde mellem Psykologi (KC; Kein Cortex), 
Statskundskabs (PF; Politologisk Forening) 
og Jura (JUS; Juridisk Selskab). Der er der-
for rig mulighed for at skabe netværk med 
såvel psykologistuderende som folk fra andre 
studier.

ARRANGEMENTER
Kein Cortex laver som hovedregel fem for-
skellige typer barer i løbet af et semester:
Barer der primært er henvendt til psykologi-
studerende
•  Kein Cortex egne lange fredagsbarer, 

der er barer med tema, oppyntning, 
mild udklædning og god stemning. 
Disse barer har åbent fra kl. 15-02. 
 

•  Semesterstartsbaren sparker semesteret 
i gang en fredag kort efter studiestart 
fra kl. 15-01.

•  Afleveringsbarer afslutter hvert se-
mester med en hyggelig bar, hvor vi 
fejrer, at I netop har overlevet et helt 
semester og dertilhørende eksamener.   

Barer der er henvendt til psykologi, 
statskundskab og jura:
•  Samf-barer, der er store lange fredags-

barer, der afholdes sammen med PF og 
JUS to gange pr. semester fra kl. 15-02. 

•  Den almindelige fredagsbar, er den 
mest hyppige af dem alle og fin-
der sted på udvalgte fredage i For-
historisk Kantine fra kl. 15-19 og 
afholdes sammen med PF og JUS 

BARMEDLEMMER
Kein Cortex er en frivillig forening, der be-
står af ca. 13-20 medlemmer fordelt på alle 
semestre. Som medlem af Kein Cortex står du 
typisk bag baren fire-fem gange i semesteret, 
møder til barmøde en gang om måneden og 
påtager dig diverse kreative og praktiske 
opgaver forbundet med at afholde fredagsbar. 
Der er meget mere i det at være barmedlem 
end at lange øl over disken og shake drinks 
til dine venner, idet der lægges en vis portion 
energi og engagement i arbejdet; men når det 
er sagt, så giver det så meget mere igen! Vi 
ser os selv som en lille familie, der kommer 
hinanden meget nær. Vi deler alle interessen 
i at gøre universitetstiden til en fantastisk 

Kein Cortex



Psykologi 37

tid – både internt og for vores skønne med-
studerende. En del af at være med i Kein 
Cortex er, at man kommer helt tæt på Kap-
sejladsen. Hvert forårssemester arrangerer 
vi, i samarbejde med Fuld Fontex, psykolo-
gis bidrag til Kapsejladsen. Det betyder, at 
nogle træner som sejlere, mens andre syr, 
hamrer og laver intro. Dette har resulteret i 
psykologis to kapsejladssejre. Kapsejladsen 
er en kærkommen mulighed for at lære flere 
psykologistuderende at kende, men også for 
at lære mange af AU’s andre foreningsmed-
lemmer at kende. Der vil i løbet af rusugen 

blive informeret om, hvad du skal gøre, hvis 
du vil være en del af Kein Cortex-familien. 
Vi glæder os til at hilse på og danse med dig 
i løbet af rusugen og de næste mange år på 
studiet. Vi glæder os helt vildt til at møde jer, 
så kom endelig og sig hej til os i baren - alle 
spørgsmål er velkomne!

Vi ses i baren!

De bedste hilsner fra KC
Formanden: Kasper Hald Christensen

Bliv ven med os på  Facebook og tilmeld dig 
Facebook-gruppen, begge under navnet 
”Kein Cortex”� Herigennem vil alle informatio-
ner om afholdelse af fredagsbarer bliver givet�

Like også siden ”Samfundsfaglig Fredagsbar” 
for at få informationer om barer� 
Mail: keincortex@gmail�com

mailto:keincortex%40gmail.com?subject=
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Fuld Fontex - Psykologis festudvalg

Fuld Fontex (FF) består af ca. 20 studerende 
fra forskellige semestre. Festudvalgets vig-
tigste opgave er (surprise, surprise) at sørge 
for, at de fester, der afholdes på instituttet, 
er nogle, man vil slås for at komme med til.

VI ARRANGERER FIRE STORE
FESTER OM ÅRET:

•  En fastelavnsfest i februar (bl.a. Harry 
Potter-tema og ’Psykojamas’-tema) 

•  En sommerfest i juni (med spisning, 
slush ice og live musik) 

•  En semesterstartsfest i september 
(don’t miss it! Det er altid årets fest!
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Til alle fester er der mulighed for at drikke 
til SU-venlige barpriser, hygge med sit hold, 
møde andre psykologistuderende og danse 
løs til musikken fra dygtige DJ’s. 

Derudover går vi i Fuld Fontex meget op i at 
pynte op, så du glemmer, at du befinder dig 
i den kantine, hvor du har din daglige gang! 
Vi kan altid garantere, at vi finder på noget 
nyt, stort, plat, skævt og (oftest) flot!

KAPSEJLADS
Ud over vores fester står vi også for Psykologis 
deltagelse i Kapsejladsen i fællesskab med 
barudvalget Kein Cortex.
Hvis I ikke har hørt om Kapsejladsen, så vær 
helt rolige – det skal I nok komme til!
PS. Psykologi har vundet 2 år i streg i 2016 
og 2017!!

AT VÆRE MEDLEM
Som medlem af Fuld Fontex består opgaverne 
til festerne blandt andet i at bestille band/
DJ, sælge billetter, handle ind, pynte op, stå 
i døren/baren til festen samt ikke mindst 
den obligatoriske oprydning, når festen er 
slut. Udover festerne er Fuld Fontex som 
sagt også ansvarlige for Psykologis deltagelse 
i Kapsejladsen. Til Kapsejladsen sejler vi, 
laver fantastiske introer og hjælper til med 
oprydningen, når arrangementet er ovre. 
Herudover hjælper vi også nogle gange til 
fredagsbarens arrangementer. 

Da det er nødvendigt for festudvalget også 
at fungere på det sociale plan, arrangeres 
der også en del sociale aktiviteter i festud-
valget. Vi har f.eks. været på sommerhus-
ture, på Tour de Chambre og laver generelt 
mange hyggelige ting sammen. Vi deltager 
også i arrangementer med de andre udvalg 
på Psykologisk Institut for at sikre et godt 
samarbejde og holder til tider også fest med 
festforeninger på andre studier.

Vi optager nye medlemmer, når et nyt seme-
ster begynder, så vi er sikre på, at der hele 
tiden er repræsentanter fra de forskellige 
årgange.

Vi glæder os til at feste med dig!

I kan kontakte os på fuldfontex@gmail.com, 
og I kan også finde os på både Facebook og 
Instagram.

mailto:fuldfontex%40gmail.com?subject=
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Elsker du fodbold, dans, yoga eller noget helt 
fjerde? Så er det Psykologisk Idrætsforening 
du skal være en del af! Har du idéer eller lyst 
til at starte en idrætsaktivitet op for dig og dine 
psykologivenner? Eller måske vil du holde en 
fedt sportslig event? Så kontakt Psykologisk 
Idrætsforening (PIF) for at høre, hvad mulig-
heden er for at starte nye ting op, eller hvordan 
du deltager i de allerede etablerede sportslige 
aktiviteter. De fleste arrangementer er enten 
gratis eller med meget lav deltagerbetaling. 

PIF er et lille udvalg under Psykologisk Insti-
tut, som søger at give de psykologi-studerende 
på AU mulighed for at deltage i og oprette 
sportslige aktiviteter og derigennem møde 
andre psykologi-studerende. I PIF har vi vi-
den, ressourcer, lokaler og anlæg som vi gerne 
vil stille til din rådighed, hvis du ønsker at 
starte en ny aktivitet op for dig og dine kære 
psykologivenner. Se mere på vores side på 
Facebook: ”Psykologisk Idrætsforening PIF”

NÆSTE SEMESTER VIL HAVE FØLGENDE 
TILBUD:
Dans – en gang om ugen. Et rytmisk indslag 
med energiske danseinstruktører. Alle kan 
deltage, og man tilmelder sig løbende på Fa-
cebook: “PIF Dans”. 

Udendørs fodbold, hvor en flok piger spil-
ler hver uge, hvor der er en hyggekamp på 
programmet. Al information kan findes på 
facebook: “Fodbold for piger (PIF)”. 

Udendørs fodbold for drenge, hvor der ar-
rangeres træning og hyggekampe enten på 
banerne ved Grønnegade eller street-banen 
på havnen. Al information findes på facebook: 
”Fodbold for drenge (pif)”

Yoga - en gang om ugen. Et hold, hvor fokus er 
på lange stræk, balancer og styrkende øvelser. 
Vi har låne-måtter og alle er hjerteligt vel-
komne. Al information findes på Facebook: 
“Yoga med psykologi (PIF)”. 

SPÆN - 1-2 gange om ugen. Et sejt tiltag for 
alle løbelystne uanset niveau og ambitioner. 
Klubben har deltaget i diverse løb, siden den 
startede, og den var flot repræsenteret til 
Aarhus City Halvmarathon i år. Denne løbe-
klub er IKKE under PIF længere, men alle er 
velkomne! Find al information på Facebook 
i gruppen: “SPÆN”. 

Ud over de faste, ugentligt aktiviteter arran-
gerer PIF to events pr. semester. Sidste seme-
ster spillede vi badminton, men vi har sjove 
begivenheder i ærmet, fx Dodgeballturnering 
i efteråret og en kanotur i foråret. 

Du er meget velkommen til at kontakte os for 
flere informationer: 
psykologisk.idraetsforening@gmail.com  

Vi glæder os til at se dig! :-)

Psykologisk Idrætsforening
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Hyggocampus kan vel egentlig bedst beskri-
ves som det tivolifarvede krymmel på din 
hindbærsnitte. Som en lille ekstra finesse 
bidrager vi til, at din hverdag på uni bliver 
lige lidt sjovere og lidt mere hyggelig. Vores 
arrangementer er som de store chokoladestyk-
ker, du ikke forventer at finde i din muffin, 
men som du håber på at sætte tænderne i – en 
lækker bonus som forsøder uni-livet. 

Vi afholder mindst to arrangementer per 
semester, og de spænder lige så bredt som 
farverne i din tricolore is. Her kan fx nævnes 
de hæsblæsende bezzerwizzer-tuneringer, 
det populære og (for nogle) meget indbrin-
gende julebanko, den brusende ølsmagning 
og den farverige fastelavn. Arrangementerne 
bliver typisk afholdt om eftermiddagen eller 

på hverdagsaftener, og alle uanset form, al-
der, blodsukkerniveau og kagepræference er 
velkomne til at deltage.

Lige nu består udvalget af 12 psykologistude-
rende, og vi søger hvert år nye venner. Som 
medlem har du det som de midterste lag i en 
sommerlagkage – omringet af gode folk, der 
har det sjovt, og som mødes til diverse hygge-
aftener og til planlægning af arrangementer 
cirka en gang om måneden.

Skum fløden og klik dig ind på vores face-
bookside ”Hyggocampus”. Og så glæder vi 
os i øvrigt til at se dig!

Mange hilsner fra Hyggocampus

Hyggocampus
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I 2009 så et nyt udvalg dagens lys på Psy-
kologisk Institut – FAPIA’s skitursudvalg. 
Udvalgets formål giver måske lidt sig selv – at 
arrangere en årlig skitur for Psykologistude-
rende på Aarhus BSS, Aarhus Universitet, 
hvor første tur var i uge 4 2010. Turen var en 
succes, og en ny tradition var født.

Hovedformålet for skitursudvalget er naturlig-
vis at arrangere en skitur til en overkommelig 
pris for de studerende på Psykologi, men det 
er samtidig meget mere end det. Det handler 
i høj grad om at skabe rammerne for at få 
nye bekendtskaber på tværs af årgange og 
instruktorhold, socialt samvær, fest og farver 
– sammenlagt at være et tiltrængt pusterum 
efter et langt efterårssemester og afsluttede 
eksamener.

Skituren henvender sig til ALLE, uanset om 
man er tyk eller tynd, øvet eller begynder, 
festabe eller hyggetrold. Udvalget bestræber 
sig på at lave en tur, der favner så bredt som 
muligt, hvor man kan stå på ski og hygge med 
ligesindede. Derfor skal man heller ikke lade 
sig afskrække af, at man aldrig har stået på ski 
før, men i stedet betragte turen som en sjov 
og billig mulighed for at blive introduceret til 
skiløbets forunderlige (og fantastiske) verden.
Skituren ligger i sidste uge i januar (uge 4), 
hvor folk er færdige med eksamenerne og 
informationer om destinationen kommer i 
rus-ugen.

Så hvis du har lyst til at lære en masse nye 
spændende mennesker at kende på en ny 
måde, få en fantastisk oplevelse og har lyst 
til at stå på ski eller snowboard – så er FAPIA’s 
skitur det, der kan opfylde denne drøm! 

Fapia på ski - det’ ren terapi!

Hvis du har spørgsmål, kan vi kontaktes på:
fapiaskitur@gmail.com

Vi håber at se dig på Fapia’s skitur 2021!

Wush wush - vind i håret og skibriller på - 
snehilsener

Fapia’s skitursudvalg
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Dansk Psykolog Forening (DP) er en fagfor-
ening for alle psykologer – og for de stude-
rende, der er på vej til at blive det.

Du kan med fordel melde dig ind allerede 
tidligt på studiet, for medlemskabet giver dig 
et stort indblik i, hvad det vil sige at arbejde 
som psykolog. Samtidig er fagforeningen 
en måde at støtte op om sin faggruppe, bl.a. 
psykologens plads i samfundet.

Du får medlemsbladet P tilsendt cirka 1 gang 
om måneden. Bladet indeholder mange spæn-
dende faglige artikler, forskningsnyt og et 
fagperspektiv på aktuelle problemstillinger. 
Du får også mulighed for at deltage i spæn-
dende arrangementer – nogle gratis, andre 
med rabat. Der er flere medlemsfordele, fx 
forsikring til særpris. Og nu vi taler om øko-
nomi: De studerende kan blive medlem af 
Dansk Psykolog Forening for næsten ingen 
penge. Vi snakker kun 96 kr. i kvartalet.

Som medlem af DP bliver du automatisk en 
del af studentersektionen sammen med psy-
kologistuderende fra hele landet. Sektionen 
tager sig af de psykologistuderendes interes-
ser i foreningen, bl.a. ved at være repræsen-
teret på bestyrelsesmøder og i foreningens 
faglige udvalg omkring uddannelse, arbejds-
miljø mv. Samtidig er studentersektionen 
med til at kæmpe mod nedskæringer på ud-
dannelsesområdet.

Du kan som medlem stemme til studenter-
sektionens årlige generalforsamling og stille 
op til styrelsen i Aarhus. Du kan også deltage 
til selve DP’s generalforsamling, når denne 
afholdes.
På universitetet arrangerer studentersektio-
nen faglige og sociale arrangementer for de 
studerende med relevans for den psykolo-
giske profession og de studerendes fremtidige 
beskæftigelsesmuligheder. Du kan deltage 
til arrangementer på samtlige universiteter 
(Aarhus, København, Aalborg, Syddansk)

I Aarhus har vi fx nedenstående på program-
met:
• Virksomhedstur rundt til forskellige virk-

somheder med psykologer ansat
• Frivilligmesse for de frivillige foreninger 

i Aarhus
• Minikonference med oplæg fra psykologer 

ansat i forskellige typer jobs
• Jobsøgning og CV, psykologernes arbejds-

marked
• Debataftener

Husk at du som medlem altid er velkommen 
til at kontakte delstyrelsen i Aarhus, hvis du 
har ønsker eller forslag til arrangementer 
eller andet!

Har du lyst til at være en del af et socialt, 
fagligt og politisk netværk med mange spæn-
dende muligheder? Så meld dig ind i Dansk 
Psykolog Forening!

Dansk Psykolog Forening
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Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har 
spørgsmål eller vil vide mere!
På DPS’ fælles Facebook-side finder du be-
givenheder og kan holde dig opdateret på, 
hvad foreningen laver.

KONTAKT: 
Aarhus sektionen: dpsaarhus@gmail.com

Lokalformand Aarhus 
Iben Ulvbjerg Jørgensen
Tlf. 61 99 27 06
Mail: Iben.196@gmail.com

Landsformand
Karla Braga
Tlf.: 53 80 89 71
Mail: karlaaurelia@gmail.com

Facebookside: DPS - Studentersektionen i DP
www.facebook.com/danskpsykologforeningsstudentersektion
Instagram: @dpstudenter

mailto:dpsaarhus%40gmail.com?subject=
mailto:Iben.196%40gmail.com?subject=
mailto:karlaaurelia%40gmail.com?subject=
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Psykologisk Revy
Psykologisk Revy er et større årligt event på 
Psykologisk Institut, der involverer op mod 
60 medvirkende. Derudover samler revyen 
hele psykologistudiet omkring forestilling-
erne, som i år kommer til at foregå sidst i 
november i uge 47. På scenen er der skuespil, 
sang og dans, som bakkes op af stemnings-
fulde toner fra eget band og kor. Bag scenen 
står alle de, der har syet kostumer, bygget 
rekvisitter, skabt scenen og styret teknikken. 

Ud over at være et stort event er revyen også 
et fællesskab med plads til alle slags psykolo-
gistuderende med vidt forskellige talenter og 
lyster. Er du for eksempel god til at planlægge 
eller fyldt med gode idéer til sjove jokes? Har 
du et kreativt gen, glad for at sy eller vild 
med at spille musik og synge? Kan lide at 
danse og spille skuespil og har mod på at 
indtage en scene? Revyen har desuden også 
et Mad og Hyggehold, som sørger for mad og 
hyggestemning til de resterende medlemmer 
i revyen. Så hvad enten du er kreativ, kan 
spille musik, lave skuespil eller bare er god 

til at hygge, så er revyen et udvalg for dig. 
Hvis du har lyst til at dedikere dit efterår til 
at skabe den dejligste studenterrevy med 59 
nye venner, så kom og vær med og bliv en del 
af et fantastisk fællesskab på tværs af årgange 
på psykologistudiet! 

Forberedelserne til årets revy er allerede godt 
i gang! I starten af september (efter rusu-
gen) vil der være et infomøde, hvor du kan 
høre meget mere om Psykologisk Revy og 
mulighederne for at være med. Så, hold øje 
med opslagene på jeres årgangsgruppe på 
Facebook.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i 
revyfællesskabet – eller som publikum til 
november! Du kan allerede nu like vores fa-
cebookside ‘Psykologisk Revy’ på Facebook 
og følge med.

Glade revyhilsner
Bestyrelsen
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Psyklen er psykologistudiets helt eget studie-
blad, der udkommer to gange per semester. 
På Psyklen har redaktionsmedlemmer, dvs. 
frivillige studerende på studiet, udlevet deres 
indre journalist-, fotograf og illustratordrømme 
siden 1968. 

HVAD KAN JEG LÆSE I PSYKLEN?
Psyklen skriver om, hvad der sker og kommer 
til at ske på studiet. Du kan fx finde svar på, 
hvornår den næste lange bar afholdes, vinde 
gavekort til dine dyre studiebøger, læse inter-
views med Psykologis sejlere til Kapsejladsen 
og finde anmeldelser. På denne måde er Psyklen 
et oplysningsorgan, som kan give dig lidt mere 
information, end den du finder på facebooksider 
knyttet til PI. Udover at oplyse om studierele-
vante aktiviteter nørder vi også emner med en 
psykologisk vinkel. Da vi havde temaet ”forbin-
delser” gik vi fx bag om programmet ”Gift ved 
første blik” og interviewede en af psykologerne 
derfra om relationelle forbindelser. Det er vig-
tigt for os, at vi spænder bredt i vores udvalg 
af artikler – vi giver dig alt fra interviews med 
anerkendte forskere til voxpop om dine med-
studerendes hemmelige forelæsercrushes. Vi 
har desuden en fast artikel, hvor vi tager ud og 
tester et eller andet, som vi undrer os over, på 
egen krop og sind. At være med i Psyklen eller 
blot at læse bladet er derfor både rigtig hyggeligt 
og fagligt interessant.

Vores mission er kort sagt at oplyse, underholde 
og give relevant indsigt til den psykologistude-
rende på PI. Alt det får du i et lækkert blad med 
smukke illustrationer og billeder. 

HVOR FINDER JEG DET? 
Den nyeste udgave af Psyklen kan du altid finde 
på vores facebookside. Vi anbefaler, at du liker 
Psyklen på Facebook, så du ikke går glip af den 
nyeste udgave af bladet, som vi lægger op i digi-
talform. På siden skriver vi, hvornår, og hvor du 
kan finde den printede udgave på universitetet. 
Når bladet er printet, lægger vi altid en stor stak 
i vindueskarmen til juridisk auditorium, på 
biblioteket i bladholderen, i kantinen, og hvor 
de studerende ellers har deres daglige gang. 

REDAKTIONEN OG PROCESSEN
Der afholdes åbne redaktionsmøder 2 gange per 
semester, hvor vi taler om temaet for næste blad 
og finder ud af hvilke artikler og illustrationer, 
der kunne være spændende at lave. Vi lægger 
vægt på, at man skriver om noget, som man 
brænder for psykologirelateret eller ej – så bli-
ver det lidt sjovere. Efter artiklerne er skrevet, 
sørger layoutholdet for at samle trådene og få 
bladet til at se indbydende ud, inden det sendes 
til tryk. Når vi ikke arbejder på bladet sørger 
et par af redaktionsmedlemmerne for at samle 
os til sociale arrangementer, der ofte involverer 
noget godt til ganen og altid er sjovt og hyggeligt. 

Psyklen – Studiebladet på 
Psykologi
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HVAD FÅR MAN UD AF AT VÆRE MED I
PSYKLEN?
Som redaktionsmedlem i Psyklen får du en 
unik mulighed for refleksivt at udfolde dig ift. 
psykologiske tematikker, der både kan gavne 
din personlige og faglige udvikling, fx hvis du 
dykker ned i netop det nichefelt eller den fag-
person, som du synes er for nice. Det er super 
sjovt at lege journalister og illustrere ved siden 
af et teoritungt studie og en stor tilfredsstillelse 
at sidde med det færdige blad i hånden, som 
man har været med til at præge. Hvis man tæn-
ker ”puha jeg kan da ikke skrive sådan noget”, 
så glem den tanke igen – hos os behøver du 
ikke at have skrevet før, det vigtigste er bare, 
at du har lyst. Psyklen består heller ikke kun 
af skribenter. Vi trykker også kreative illustra-
tioner, fotos, tegneserier og lignende. Psyklen 
er altså en kanon mulighed for at være kre-
ativ i et godt selskab med andre studerende.  

VIL DU VÆRE PSYKLIST?
Psyklen vil gerne øge sin kreative pulje, og derfor 
søger vi nye redaktionsmedlemmer! Du behøver 
som sagt ikke erfaring med at skrive, men du 
må meget gerne have en lyst til at udfolde dig 
på skrift. Derudover søger vi folk, der er dygtige 
med et kamera, kan lide at tegne og illustrere, 
har erfaring med InDesign. 

Følg os på Facebook, hvor vi slår næste åbne 
redaktionsmøde op eller send os en mail på 
psyklen@gmail.com. 

Vi modtager desuden gerne eksterne indlæg fra 
dig, hvis du brænder inde med noget!  Send en 
mail til: psyklen@gmail.com. 

Vi glæder os til se dig!
Store kram fra redaktører og redaktion 

mailto:psyklen%40gmail.com?subject=
mailto:psyklen%40gmail.com?subject=
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Som det nok allerede er gået op for dig, så 
har vi på Psykologisk Institut rigtigt mange 
udvalg. Det er derfor også meget sandsynligt, 
at du netop nu sidder og overvejer, hvad vi 
dog skal med et Smøringsudvalg! Det skal 
vi fortælle dig her… Smøringsudvalget blev 
dannet i efteråret 2010 med det ene formål at 
glæde de studerende på Psykologisk Institut 
og, om muligt, skabe et endnu bedre studie-
miljø for alle jer dejlige mennesker. Vores 
altoversmørende mål er at få studielivet til 
at køre som smurt, og derfor er vores livsbe-
kræftende motto: Det er smørr’d der gør’d! 

I gamle dage smurte vi alt fra knirkende læse-
salsdøre til din gamle cykelkæde og dine 
rustne gear. I dag smører vi din gane med 
lækker vin og stærk chili, forkæler øjnene 

med nøgne kroppe, udfordrer nerverne med 
skrækindjagende halloween-løb, og sætter 
gang i lattermusklerne med erotiske novelle-
oplæsninger, der gør 50 shades til skamme. 
Med et stjernespækket panel af forelæsere 
blev vores arrangement, ”Smør og Monopo-
let”, en uovertræffelig selverklæret succes! 
Hvem ved, hvad det næste bliver? 

Meld dig ind i vores Facebook-gruppe (Smø-
ringsudvalget) og tilføj ”Smøringsudvalget” 
som ven, og hold øje med, hvad det næste 
event bliver! Smøringsudvalget ønsker dig 
rigtigt hjerteligt velkommen på Psykologisk 
Institut og ser frem til en masse hyggelige, 
sjove og fuldstændigt vanvittige oplevelser 
i dit selskab. Sammen kan vi skabe det mest 
fantastiske studiemiljø! Mojn! 

Smøringsudvalget til glæde og 
gavn
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Vi er en lille gruppe af studerende, der plan-
lægger og afvikler dimission for de færdigud-
dannede kandidatstuderende på vegne af 
Psykologisk Institut.  At vi overhovedet har et 
dimissionsarrangement skyldes faktisk de stu-
derendes initiativ og hårde arbejde, da vi ikke 
havde et sådant arrangement, før de studerende 
satte det i værk. Selvom PI i dag har overtaget 
ansvaret for arrangementet, så har instituttet 
valgt at uddelegere til Dimissionsudvalget for 
at understrege, at det er de studerende, der er 
de bærende kræfter bag dimissionen.

Dagen indeholder bobler, taler, kransekage, 
musikalske indslag, uddeling af emblemer, 
en fantastisk stemning og meget mere. På nu-
værende tidspunkt afholder vi to dimissioner 
pr. år (sommer og vinter), og har op mod 350 
deltagende dimittender og gæster pr. gang.

Planlægningen foregår typisk over en tallerken 
aftensmad eller nogle snacks, og vi holder møde 
ca. en gang om måneden. Vi arbejder for at gøre 
dimission til et hyggeligt og stemningsfuldt 
arrangement for både dimittender, gæster og 

os selv som udvalg, og vi hygger os med det 
undervejs. Udover de månedlige møder sørger 
vi desuden for at mødes som udvalg i sociale 
sammenhænge. Det gør vi med henblik på at 
styrke sammenholdet internt i udvalget, og 
det bidrager således positivt til den generelle 
hygge, der er forbundet med at holde møder og 
være sammen på dimissionsdagene.

Selvom du lige er startet, synes vi, det er vigtigt, 
at du ved, at der for enden af tunnellen (som 
man når, før man ved af det) venter en velfor-
tjent fest! Vi vil derfor opfordre dig til at like 
vores Facebook-side ”Dimission på Psykologisk 
Institut – Aarhus Universitet”. På den måde 
er du sikker på at modtage løbende updates 
på kommende dimissioner, billetkøb, fotos 
og meget mere. Derudover optager vi løbende 
nye medlemmer, hvilket vi vil annoncere på 
bl.a. denne side. 

De bedste hilsner og velkommen på studiet,
Dimissionsudvalget

Mailadresse: dimissionpsykologi@gmail.com

Dimissionsudvalget

mailto:dimissionpsykologi%40gmail.com%20?subject=
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RUSUGE (AUG.)
Jeres semesters start vil I kun opleve en enkelt 
gang. Ugen indeholder mange højdepunkter 
- det centrale, udover at forberede jer til studi-
erne, er at ryste jer sammen - både som hold, 
men bestemt også som årgang. I er over 200 
nye studerende på årgangen og 20 på et hold. 
Arrangementerne er meget alsidige - alt fra 
Sport og Leg til pubcrawl er arrangeret for jer.  

SEMESTERSTARTSFEST
Hvert semester starter med et brag af en tema-
fest: Festudvalget Fuld Fontex arrangerer en
semesterstartsfest, hvor vild oppyntning og 
lækre toner er i højsædet. Den forventes at 
komme til at ligge d. 25/9.

HYGGE-ARRANGEMENTER
Hyggocampus - PI’s caféudvalg - står hvert 
semester for at arrangere flere forskellige 
hygge-arrangementer. Dette udvalg laver fx 
Bezzerwizzeraftener, Sexforedrag, Pub-Quiz, 
Banko og meget mere.

DANMARKS STØRSTE FREDAGSBAR (SEPT.)
Studenterrådet ved Aarhus Universitet arrange-
rer årligt Danmarks Største Fredagsbar, der har 
som mål at samle alle studerende ved Aarhus 
Universitet om udendørs musik, fest og farver.

TEMABARER (FLERE)
Fredagsbaren Kein Cortex arrangerer mindst
en gang pr. semester tema-barer: ”Fars Bar”,

”Barda Bar” og ”Klub Psykose” er eksempler fra 
de seneste semestre. De arrangerer også tilbage-
vendende konkurrencer i flipcup og beerpong, 
så har du en lille dyster i dig, så meld dig til!

JULEFESTEN (NOV.)
Festudvalget Fuld Fontex sørger for, at seme-
steret slutter med manér! Sidste år var vi til et 
brag af et vinterbal, hvor vi spiste lækker mad, 
drak overdådig drikkelse, mens DJ’en vendte 
lidt plader. Ved dette arrangement bliver der 
virkelig kræset for gæsten, og i bedste julefro-
koststil kommer man virkelig hinanden ved.

PSYKOLOGISK REVY (NOV.)
Revy-udvalget laver hvert år en - ja – revy, 
der laver sjov og spas med hverdagen på PI og 
meget andet. Efterhånden er det blevet til en 
stor opsætning med ca. 60 deltagende hvert år.  

FAPIA-SKITUR (JAN.)
For dem af os, der skulle være habile på det 
kolde, hvide underlag (eller har en drøm om at 

Den sociale kalender - et år på PI
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blive det), bliver der årligt arrangeret en skitur 
i slutningen af januar. Denne tur er for både 
eksperter, øvede, uøvede og helt grønne – det 
vigtigste er, at vi har hjertet med.

KAPSEJLADS (APRIL/MAJ) 
Dette er den største årlige begivenhed i Univer-
sitetsparken, hvor ca. 30.000 tilskuere samles 
omkring søerne for at se deres studie dyste 
om det gyldne bækken. Se videoer og sange 
på youtube ved at søge på ‘Kapsejlads’. Psyko-
logi har kæmpet bravt de sidste mange år, og i 
kapsejladsen 2016 og 2017 tog vi sejren og Det 
Gyldne Bækken hjem til Psykologi.

AFLEVERINGSBARER (FLERE) 
Fredagsbaren Kein Cortex kanaliserer vores 
eufori efter en afleveret eksamen lige lukt ned 
i øl og sammenhold.

SOMMERFESTEN (JUNI) 
Hvert sommersemester slutter med manér: 
Fuld Fontex kridter banen op, for at vi kan 
nyde sommeren, med grill og fest til langt ud 
på natten. 
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Hvor skal jeg møde?

Mandag d. 17/8 2020 skal du møde udenfor bygning 1343  
på Bartholins Allé 11, 8000 Aarhus C, kl. 9.00
Find vej på Universitetet med app’en “AU Find”.
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Mandag

KLOKKESLÆT: AKTIVITET:

09�00 Dørene åbnes til Store Juridisk Auditorium (bygning 1343, lokale 275)
og Tvillingeaud� (bygning 1324, lokale 011 + 025)

09�30 Officiel velkomst ved tutorerne

09�45 Velkomsttale ved institutleder Jan Tønnesvang

10�00 Holdene samles i klasselokalerne

12�30 Frokost – madpakke eller kantinemad

13�15 Generelt faglig introduktion – information om bøger, kompendier etc�

14�15 Pause

14�30 Tour de Campus (rundvisning)

16�00 Holdene samles igen i klasselokalerne

16�30 Alle hold følges hen til Fuglsangs Allé, hvor der vil være aftenhygge

18�00 Aftensmad og underholdning

22�00 Aftenen slutter

Program for rusugen
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Tirsdag

KLOKKESLÆT: AKTIVITET:

08�30 Fælles morgenmad på holdene
(I får tid mandag til at koordinere, hvem der køber hvad ind)

10�00 Instruktorbesøg

12�00 Frokost – madpakke eller kantinemad

12�30 Holdene mødes - Forberedelse af Sport og Leg�
Følgende mødes i hver sin gruppe: Pendlerstuderende, ældre studerende og stu-
derende med børn og udenlandske/norske studerende

14�30 Sport og Leg

18�00 Aftensmad og hygge på egne hold

Onsdag

KLOKKESLÆT: AKTIVITET:

08�30 Holdene mødes til morgenmad

09�30 Psykologiens Grunddiscipliner

11�15 Pause

11�30 Præsentation af Studenterrådgivningen, Studenterpræsten, Studievejledningen, 
Udvekslingskontoret og Studenterrådet

12�15 Frokost

12�45 Samvær med venskabshold

14�15 Gå hjem og gør dig lækker

17�15 Fællesspisning et sted i byen med venskabsholdet� Derefter pubcrawl og fest

Vær opmærksom på 
Hash og andre euforiserende stoffer er ikke tilladte i rusugen.
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Torsdag

KLOKKESLÆT: AKTIVITET:

11�30 Brunch på egne hold

13�15 Præsentation af udvalgene på psykologisk institut

14�15 Pause

14�30 Filmfremvisning

16�00 Mentorholdene mødes

Fredag

KLOKKESLÆT: AKTIVITET:

09�00 Morgenmad med venskabsholdet

09�30 Underviserbesøg

10�30 Pause

10�45 Besøg af Psykologer fra det virkelige liv (Store Juridisk Auditorium)
Sidefagsholdet får besøg af en gymnasielærer

12�15 Frokost – madpakke eller kantinemad

13�00 IT-introduktion 

14�00 Evaluering og opsamling på ugen

14�30 Gå hjem og ifør dig dit stiveste puds!

17�00 Afsluttende underholdning og hygge

22�00 Farvel og tak for en god uge
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Psykologisk Institut
Aarhus BSS
Aarhus Universitet

Bartholins Allé 11
8000 Aarhus C

BESØG STUDIESTARTSSIDERNE PÅ DIN STUDIEPORTAL
studerende.au.dk/psykologi/studiestart

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

