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Velkommen til Aarhus BSS, 
Aarhus Universitets business and social science fakultet

Vi glæder os til at byde jer velkommen til 
Aarhus BSS (School of Business and Social 
Sciences). 

Aarhus BSS er Aarhus Universitets ”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 

Velkommen



5

Velkommen fra studielederen

Det er med stor glæde, at jeg på undervi-
sernes, instituttets og studieadministrati-
onens vegne som studieleder byder jer ca. 
420 nye jurastuderende hjertelig velkommen 
på jurastudiet. Foran jer har I nu fem års 
spændende studier, og vi vil alle gøre vores 
bedste for at skabe så gode rammer for jer 
som overhovedet muligt.

I har valgt at læse jura, og jeg er sikker på, at 
I vil finde faget interessant. Med jurastudiet 
kommer man helt ind i kernen af samfundet 
og får en viden om, hvordan love og regler 
bliver skabt og hvordan de kommer til at 
fungere ude i det samfund, som vi alle er en 
del af. Det kræver et solidt stykke arbejde at 
nå frem til den dybere forståelse af, hvorfor 
paragrafferne ser ud som de gør, men når man 
har arbejdet med juraen over en længere pe-
riode, sker der heldigvis det, at den nærmere 
sammenhæng i retssystemet langsomt men 
sikkert åbenbarer sig. 

Et studium består selvsagt af en stor mængde 
undervisning, men tillige af omfattende stu-
dier både på egen hånd og – forhåbentlig 
– i en god læsegruppe. Dette kan være både 
spændende, hyggeligt og sjovt, men også ud-
fordrende og måske nogle gange kedeligt, 
men altid noget, der udvider ens horisont. 

Det hele skal dog ikke være jura og studier: 
Både fagligheden og den enkelte studerendes 
personlige udvikling bliver beviseligt styrket 

ved aktiv deltagelse i det sociale liv på stu-
diet. Jeg vil derfor stærkt opfordre jer til at 
involvere jer i nogle af de mange foreninger 
samt faglige og sociale arrangementer, der er 
på jura. Vi har et af de mest levende og varie-
rede studiemiljøer på Aarhus Universitet, så 
hermed en kraftig opfordring til, at I benytter 
jer af det. Livet – herunder studielivet – bliver 
meget sjovere, når man lever det sammen 
med andre. 

Alle sejl er sat til for at give jer en god stu-
diestart. Alligevel vil den første tid på stu-
diet utvivlsomt blive oplevet som en smule 
overvældende og netop i år måske også lidt 
anderledes. Selv om vi ikke her på univer-
sitetet kan løse alle jeres problemer, så skal 
I ikke være i tvivl om, at vi i videst muligt 
omfang ønsker at medvirke til, at I får så god 
en studietid som muligt. 

Endnu en gang velkommen til Aarhus Uni-
versitet og Juridisk Institut – vi glæder os 
rigtig meget til at have dig som studerende.  

Malene Kerzel
Studieleder

Velkommen
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Kære nye studerende.

Hjerteligt velkommen til jurastudiet på Aar-
hus Universitet. Vi er sikre på, at du som 
ny studerende på Juridisk Institut går fem 
fantastiske år i møde. 

Som russekretærer er vi ansvarlige for til-
rettelæggelsen af rusugen anno 2020, og vi 
har gjort alt, hvad vi kan, for at du får den 
bedst mulige start på studielivet. Vi har sam-
mensat et spændende program til rusugen, 
som er dine første tre dage bag universitetets 
gule mure. I disse dage vil du først og frem-
mest møde dine holdkammerater. I vil få rig 
mulighed for at lære hinanden at kende på 
holdtimerne og til diverse arrangementer.
 
Udover aktiviteter til at ryste holdet sammen 
vil der være en række oplæg, der giver dig en 
idé om, hvad dine muligheder er, mens du 
studerer, samt de muligheder der venter på 
den anden side af studiet, når du kan kalde dig 
færdiguddannet jurist. Alle arrangementer 
under rusugen vil blive afviklet i overens-
stemmelse med sundhedsmyndighedernes 
retningslinjer. Der tages derfor forbehold 
for, at der kan ske ændringer i programmet.

Det er vigtigt at komme godt fra start, og et 
godt sammenhold på ens hold er en vigtig 
faktor for ens studieforløb. Vi opfordrer derfor 
alle til at deltage i arrangementerne i rusugen. 

Vi er ikke et sekund i tvivl om, at det vil give 
dig en uforglemmelig studiestart. 

Som universitetsstuderende vil du hurtigt 
opleve, at du har stor frihed til at planlægge 
din hverdag. Med denne frihed følger også 
et stort ansvar til at tage hånd om din egen 
læring. Det forventes, at du selv har styr på 
pensum, undervisningslokaler og eksamens-
datoer. I rusugen vil du blive introduceret til, 
hvordan du finder netop disse oplysninger. 
Vi garanterer, at vi nok skal hjælpe dig trygt 
igennem det hele.

Vi håber, at denne pjece er med til at give dig 
et indblik i, hvad der foregår på jurastudiet 
på Aarhus Universitet. Vi og dine tutorer står 
klar til at hjælpe dig fra første dag i rusugen. 
Såfremt du har spørgsmål inden studiestar-
ten, er du mere end velkommen til at skrive 
til os på: russek@jura.au.dk

Vi glæder os til at tage imod dig og ser frem til 
en begivenhedsrig uge med en masse indtryk 
og nye oplevelser. 

De bedste hilsner
Line Hansen Ellerbæk
og Michael Sterndorff-Jessen 
Russekretærer 2020 

Velkomst ved russekretærerne

Velkommen
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Her skal du møde 
d. 18. august 2020
Du skal møde foran Aulaen, bygning 1412, 
kl. 9.15, hvor du vil blive tildelt dit hold, og 
dine tutorer vil stå klar til at vise dig til det 
rette lokale.

Adressen er Nordre Ringgade 4, 
8000 Aarhus C

Kortet kan findes på www.au.dk/kort
Du kan også downloade appen AU Find.
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Om rusdagene

At starte på universitetet er for de flestes 
vedkommende også ensbetydende med at 
flytte hjemmefra, at lære en ny by at kende 
og i det hele taget at skulle indrette sig på 
en ny tilværelse. Det hele kan synes uover-
skueligt, og universitet er meget større, end 
den uddannelsesinstitution, du kommer fra. 
Ingen kender dig – endnu! Derfor vil de første 
tre dage på jura blive brugt til introduktion.
 
Rus-introduktionen afvikles i dagene fra tirs-
dag den 18. august til og med torsdag den 
20. august 2020, og med en hurtig mulighed 
for bogindkøb fredag den 21. august 2020. 
I disse dage vil du stifte bekendtskab med 
det universitetsmiljø, som du skal færdes i 
de næste mange år. 

Onsdag eftermiddag vil der være et oplæg 
vedrørende grundlæggende juridisk metode, 
til hvilket du ikke forventes at have forberedt 
dig til på forhånd.

Universitetet har en alkoholpolitik, som in-
debærer, at alle former for alkoholindtagelse 
er forbudt i dagtimerne alle tre rus-dage. 
Denne politik er vedtaget for at sikre, at der 
opnås størst muligt udbytte af de faglige 
arrangementer i rus-ugen, samt at alle kan 
deltage i det faglige og sociale fællesskab, der 
foregår i dagtimerne. Du vil under rusugen 
blive præsenteret for jurauddannelsen og det 
pulserende sociale liv med de mange forskel-
ligartede foreninger. Rus-introduktionen er 

nogle fantastiske dage, som du absolut ikke 
må gå glip af!

Ligeledes er det under rus-introduktionen, 
at du kan få alle dine uafklarede spørgsmål 
besvaret. Til dette formål har Juridisk Institut 
ansat 24 tutorer, som er nøje udvalgt blandt 
de mange ansøgninger fra ældre studerende 
ud fra deres pædagogiske, faglige og sociale 
kundskaber. Hvert hold vil få tilknyttet to 
tutorer, der vil følge holdet i tykt og tyndt i 
denne første udfordrende tid.
 
Helt sikkert er det, at båndene til tutorerne 
strækker sig langt ud over selve rus-ugen – 
således inviteres mange tutorer af deres hold 
med til senere julefrokoster og andre arran-
gementer, ligesom du roligt kan regne med 
din tutors velmente råd om studieteknikker 
og eksamensstress i baren til en jus-fest! 

Uden for festsituationerne kan dine tutorer 
være dig behjælpelige med gode råd og vej-
ledning i tiden fremover. De vil efter bedste 
evne holde hånden over dig i den første tid 
af studiet.

DET SKAL DU MEDBRINGE
De første dage skal du blot medbringe penge 
(se side 12 om udgifter ved studiestart) og 
tøj til forskelligt vejr, da nogle aktiviteter er 
udendørs.

RUS-ugen
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Program
Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Tirsdag den 18. august

TID PROGRAMPUNKT

10:00-12:00 Velkomst ved studieleder Malene Kerzel, gæstetalere, 
russekretærer og tutorer

12:00-16:00 Holdtimer med tutorer

16:00-?? Tutorer tager over og står for holdarrangementer 

Onsdag den 19. august

TID PROGRAMPUNKT

09:45-12:00 Holdtimer med tutorer

12:00-13:00 Frokost

13:00-16.00 Introduktion til juridisk metode

16:00-?? Tutorer tager over og står for holdarrangementer

RUS-ugen
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Holdtimerne anvendes til at lære holdet at kende, rundvisning på universitetet samt 
formidling af væsentlige informationer. Det er derfor meget vigtigt at deltage i timerne 
– også selv om man evt. har været længe oppe dagen før.

Rusdagene er arbejdsdage og derfor alkoholfri i dagtimerne.

Torsdag den 20. august

TID PROGRAMPUNKT

08:00-12:00 Holdtimer med tutorer

12:00-13:30 Frokost

13:30-16.00 Oplæg ved jurister fra erhvervslivet 

16:00-?? Tutorer tager over og står for holdarrangementer 

Fredag den 21. august

PROGRAMPUNKT

Hvert hold får et tildelt tidspunkt til at besøge
bogformidlingen til bogindkøb. 

Resten af dagen er fri.

RUS-ugen
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Udgifter ved studiestart

I forbindelse med studiestart på jura har du 
brug for en række redskaber. Til forskel fra 
ungdomsuddannelserne, skal du på univer-
sitetet selv anskaffe undervisningsmateriale. 
Ved hjælp af pensumlisten kan du danne dig 
et overblik over, hvilke bøger der er nødven-
dige, samt prisen på disse.

I Rus-ugen er der indlagt forskellige sociale 
arrangementer for hvert hold efter kl. 16.00 
som styres af det respektive holds tutorer. Der 
vil her som udgangspunkt være egenbetaling 
for eventuel mad og drikke.

Studiestart er dyr - ikke mindst bøgerne er 
en stor post på budgettet. De udgifter, der er 
forbundet med studiestart, kan som oftest 
betales kontant eller med MobilePay. Det kan 
således være en fordel at medbringe kontan-
ter. Ved bogindkøb er der dog mulighed for 
at betale med dankort.

Udgifter forbundet med studiestart 

• Bøger (se s. 18-19)

• Frokost i universitetets kantiner 

• Aftensmad til arrangementer i rusugen

Vi gør opmærksom på, at ingen udgifter er obligatoriske.

RUS-ugen
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Nedenfor finder du en præsentation af tutorerne for de forskellige 
hold. De vil stå klar til at tage imod dig foran Aulaen, og her vil du få 
oplyst, hvilket hold du skal gå på. 

Tutorpræsentation

HOLDNUMMER TUTORER

1 Signe Damkjær 
Mads Vorup

2 Pernille Simonsen
Jens Kristian Hvolbøl

3 Nicolai Vestergaard Soelberg 
 Louise Kathrine Lund

4 Jonas Sandgren 
Sofie Lier Frølund

5 Ditte Warming Pedersen 
Jonas Thorsøe Bak

6 Mia Schmidt Abrahamsson 
Frederik Vahlgren

7 Christoffer Brande Sommerset 
Cecilie Bertelsen

8 Kirsten Birch 
Emil Gade 

9 Thomas Bøjgaard 
Maiken Frydenlund

10 Sandra Jytte Jeggesen 
Frederik Lundager Tønnesen

11 Kamilla Dahl Mikkelsen 
Hamza Tumbul

12 Julie Schmidt Laursen 
Thomas Karlskov Petersen

RUS-ugen
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Hyttetur

I forbindelse med rus-introduktionen er det 
normalt en tradition, at vi tager på hyttetur i 
tiden efter selve rus-ugen. Som følge af coro-
na-situationen har Aarhus Universitet beslut-
tet, at alle hytteture på tværs af alle studier 
er aflyst i forbindelse med studiestart 2020.

Det er vi selvfølgelig meget kede af, men vi 
arbejder på alternative arrangementer, for 

at I alle forsat kan blive rystet godt sammen 
både under og efter rusugen. 

Vi håber, at disse alternativer vil blive taget 
godt imod, og I vil høre mere om dem i for-
bindelse med studiestarten.

FOTO: JESPER RAIS

Studiestart
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Juridisk bogformidling

 

 

Juridisk Bogformidling  
ønsker dig velkommen på jurastudiet! 

 
Juridisk Bogformidling ejes af Jurrådets Fond, der er en selvejende institution. 
Fonden udlodder en del af sit eventuelle overskud til diverse studentersociale 

arrangementer på jura.  
 

Juridisk Bogformidling er med andre ord til for de 
studerende på jura. 

 
I Juridisk Bogformidling kan du købe alle dine studiebøger. Vi tilstræber 

desuden altid at have et stort sortiment af billige papirvarer. 
 

I Juridisk Bogformidling har vi BOGLISTEGARANTI, dvs. køber du dine bøger 
hos os i en bestemt tidsperiode, og hvis vi oplyser, at de købte bøger er 

pensum, kan du komme ind og få ombyttet bøgerne i tilfælde af ændringer i 
pensum eller nye udgaver i henhold til boglistegarantien. Hør mere om vores 

boglistegaranti når du kommer ind og køber bøger. 
 

Du kan i Juridisk Bogformidling betale med kontanter, Dankort, Visa, 
Mastercard, VisaElectron, Maestro og MobilePay. 

 
 

Vi glæder os til at se dig i Bogformidlingen. 
 
 

Venlig hilsen 
 

Juridisk Bogformidling 
 

 

Studiestart
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Pensum 1. semester (efterår 2020) 
 
Familieret 4. udg.  
af  Irene Nørgaard, Caroline Adolphsen og Eva Naur  
Studiepris 445,50 
DJØF-medlemspris 396,00 
 
Arveret 7. udg.  
af Irene Nørgaard m.fl. 
Studiepris 607,50 
DJØF-medlemspris 540,00 
 
Dansk Statsret 3. udg. 
af Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen  
og Michael Hansen Jensen  
Studiepris 585,00 
DJØF-medlemspris 520,00 
 
At tænke Juridisk 5. udg. 
af Jens Evald  
Studiepris 99,00 
DJØF-medlemspris 88,00 
 
At skrive Juridisk 1. udg. 
af Jens Evald  
Studiepris 99,00 
DJØF-medlemspris 88,00 
 
Lovsamling 2020 – 1 år 
Bogen er ikke prissat endnu, da der  
kommer ny udgave til august. 
 
Derudover vil der være en materialesamling til Familie- og arveret. Denne 
udkommer først til semesterstart. 
 
Boglisten vil blive opdateret med priser, så snart vi modtager dem fra forlaget, 
og du kan se den opdaterede liste her: 
http://juridisk-bogformidling.dk/shop/6-1-semester/ 
 
Juridisk Bogformidling yder studierabat på bøger. Rabatten er 10 % på alle 
titler. 
 
Man kan som studerende melde sig in i DJØF og dermed opnå yderligere 10 % 
rabat på alle bøger, der er udgivet af DJØF. 
Der vil i forbindelse med semesterstarten være mulighed for dels og melde sig 
ind i DJØF og derved opnå de ekstra 10 % i Juridisk Bogformidling samt og 
købe DJØFs bøger med de ekstra 10 % på samme tid. 
 

Med forbehold for prisændringer 

Studiestart
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Nyttig information

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

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 informa-
tioner på en række forskellige studieadmini-
strative systemer som f.eks. STADS, digital 
eksamen og til din AU-mailkonto. Portalen 
kan også bruges på mobil eller tablet. Vi an-
befaler, at du gør portalen til din startside.
 
Hvis du har spørgsmål 
• Hvis du har spørgsmål om indholdet på 

mitstudie.au.dk, kan du kontakte Aarhus 
BSS Student Services.

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

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

Studiestart
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PENSUM OG UNDERVISNING
Pensum fremgår af kursuskataloget:
kursuskatalog.au.dk. Timeplanerne og kur-
suskataloget indeholder bl.a. en oversigt 
over undervisningsudbuddet, gældende 
pensum, oplysninger om undervisere og 
generelle vigtige studieinformationer, 
herunder vigtige telefonnumre og mailad-
resser. Undervisningsplanen for efteråret 
2020 er tilgængelig på juras studieportal:  
studerende.au.dk/jur allerede nu.

EKSAMENSDATOER OG KARAKTERER
Eksamensdatoer offentliggøres på stude-
rende.au.dk/jur under ”Eksamen” og ”Ek-
samensplaner”

Karakterer slås op på studenterselvbetjenin-
gen. Studenterselvbetjeningen er din person-
lige studieside. Du vil få tilsendt et kodeord til 
brug på selvbetjeningen samt din personlige 
e-mailadresse.

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

STUDIEPORTALEN / STUDERENDE.AU.DK
Studieportalen er det website, hvor alle op-
lysninger om dit studie og studieliv er samlet 

bl.a. timeplaner, studieordning, studievejled-
ning, udveksling, eksamensplaner og -regler. 
På studieportalen kan du desuden finde nyhe-
der 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/jur 

TIDSSKRIFTER
”Delfinen” er studenterbladet på hele univer-
sitetet, og ”Omnibus” er den officielle avis for 
Aarhus Universitet med bl.a. jobannoncer og 
legater. Delfinen findes elektronisk på: 
www.delfinen-magasin.dk. Omnibus fås nu 
kun online på www.omnibus.au.dk

JURIDISKE LÆSESALE
Jura deler læsepladser med øvrige fagom-
råder på Aarhus BSS bl.a. på biblioteket i 
bygning 1351. Spørg dine tutorer til råds i 
forhold til de mindre kendte læsesale – her 
kan man næsten altid få en plads. På læsesa-
lene kan du i fred og ro fordybe dig i pensum 
eller skrive øvelsesopgaver.

Læsesalene er en del af AU Library på Bart-
holins Allé og har døgnåbent for alle med 
gyldigt studiekort til Juridisk Institut.

Studiestart
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I lokalet ved siden af Aulaen, hvor du starter 
den første dag i rusugen, findes Vandrehallen, 
hvor der er god plads til at læse eller arbejde 
i studiegrupper. Her kommer der stort set 
kun jurastuderende. I lokalet bag Vandre-
hallen findes en meget hyggelig lille læsesal 
med tilhørende køkken. Den er forbeholdt 
jurastuderende, og her kan I lave en kop the, 
købe sodavand og hygge jer med hinanden. 
Det kræver studiekort at komme herind. Hvis 
Vandrehallen er lukket på grund af arrange-
menter, kan man komme ind udefra gennem 
bygning 1414.

LÆSEGRUPPER
Sammenlignet med eksempelvis gymnasiet 
eller handelsskolen er der ikke så mange un-
dervisningstimer på jura, men til gengæld er 
der en del mere forberedelse, end de fleste 
er vant til fra tidligere. Instituttet inddeler 
derfor alle de nye studerende i læsegrupper 
med det formål at lette forberedelsen til ti-
mer og især eksamen. Ældre studerende vil 
kunne bekræfte de fordele, der er forbundet 
med at være i en god læsegruppe. Der er såvel 
sociale som faglige fordele ved fællesskabet i 
en læsegruppe: Dels kan læsegrupperne have 
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en positiv indvirkning på selvdisciplinen, dels 
kan man hjælpe hinanden med forståelsen af 
øvelsesopgaver og vanskeligt stof, og endeligt 
er det hyggeligt at mødes i læsegrupperne, 
der for mange hurtigt bliver en stabil og fast 
kerne i hverdagen, også når der ikke lige står 
jura på programmet.

Du kan eventuelt benytte dig af studievejled-
ningens formidlingstjeneste for læsegrupper: 
StudieGruppeMatch: studerende.au.dk/jur 
under ”Studiemiljø” og ” StudieGruppeMatch”

OFFICE PAKKEN
Som studerende ved Aarhus Universitet er det 
muligt gratis at tilgå Office pakken, læs mere 
her: studerende.au.dk/it-support/software/
Mere information vil også blive givet i rus-
ugen.

Studiestart
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Nyttige lokationer

Studenternes Hus rummer Stakladen (en 
kantine), Stakbogladen (en boghandel) og 
Studenterbaren, der har åbent alle hverdags-
aftener. I Studenternes Hus findes også en 
række opholds- og aktivitetsrum, hvor der 
er mulighed for at spille f.eks. pool eller stu-
denterskak. Desuden indeholder bygningen 
kontorerne til Aarhus Universitetssport, Stu-
denterrådet, Studenterrådets Retshjælp og 
studenterpræsten. Studenternes Hus ligger 
på Nordre Ringgade 3, bygning 1420.

Det kgl. Bibliotek, hvor der er adgang til 
litteratur om alverdens emner samt mulighed 
for hjemlån, er beliggende ved ”Bogtårnet” i 
universitetsparkens nordvestlige hjørne Nor-
dre Ringgade 1, 8000 Aarhus c.

Lånekortet er dit sygesikringsbevis. Bøgerne 
søges og bestilles via en pc, hvorefter de efter 
to timer afhentes ved skranken.

Biblioteket har åbent mandag–fredag kl. 
9.00–18.00 med publikumsbetjening fra kl. 
10.00 samt lørdag kl. 11.00–14.00. 

Kontaktoplysninger: tlf.: 8946 2022, 
www.statsbiblioteket.dk

AT FINDE VEJ PÅ AU
Da der allerede på nuværende tidspunkt er 
nævnt mange bygninger og kontorer i denne 
pjece, kan et kort være nyttigt. 

Alle bygningerne har numre, og det samme 
gælder lokalerne på de forskellige etager.

Et lokale på 1. etage vil for eksempel hedde 
128, mens lokalet umiddelbart ovenover på 2. 
sal hedder 228. Således vil man altid kunne 
se, hvilken sal lokalet ligger på. 

Ved opslag på universitets hjemmeside www.
au.dk kan man under bygninger få vist, præ-
cist hvor bygningen ligger. Brug evt. app’en 
”AU Find”.

Find rundt

http://www.statsbiblioteket.dk.
http://www.au.dk
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AU Library

Velkommen til AU Library, hvor de stude-
rende er i fokus. AU Library har to biblioteker 
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 lit-
teratur (bøger, tidsskrifter, databaser 
osv.), der er relevant for dine studier på 
Aarhus Universitet. 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 

PRAKTISK INFORMATION
De to biblioteker i Aarhus, som er tilknyt-
tet 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.

Find rundt
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Kantiner

Der findes adskillige kantiner i universitets-
området. Kantinerne er meget forskellige 
både med hensyn til pris og udvalg, så det 
kan anbefales, at du selv prøver dig frem.

AARHUS BSS KANTINE
I bygning 1321 er den kantine, som jurastude-
rende primært benytter sig af, idet den ligger 
i nærheden af de steder, vi har undervisning.

STAKLADEN
Ligger i Studenternes Hus i bygning 1423. 
Der er som regel god plads i kantinen, og 
udvalget af mad er rimeligt varieret.

DET KGL. BIBLIOTEKS KANTINE
Ligger i stueetagen i ”Bogtårnet”/Det kgl. 
Bibliotek. Denne kantine udmærker sig ved 
at have et stort udvalg af økologiske varer, og 
den kan anbefales. Den har meget rimelige 
priser og gode åbningstider. Ligeledes er der 

her mulighed for at få plejet sin ”søde tand” 
i form af det store kageudvalg.

MATEMATISK KANTINE
Er så afgjort et besøg værd. Udvalget af mad 
er større end andre steder, og savner man 
kage til eftermiddagskaffen, så er det her, 
man bør søge hen. Priserne er su-venlige, og 
kantinen ligger i bygning 1530.

FYSISK KANTINE
Er en oplevelse for sig selv på grund af den 
flotte udsigt over Aarhus. Den er beliggende 
på 6. sal i bygning 1520, og den har et mindre 
udvalg af mad. Priserne er også her su-ven-
lige.

S-bygningen på Fuglesangs Allé har desuden 
gode studenterfaciliteter og kantine, som kan 
benyttes af alle studerende ved Aarhus BSS.

FOTO: IDA MARIE JENSEN / AU FOTO

Find rundt
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Nyttige kontorer

EKSPEDITIONSKONTORET
Ekspeditionen kan hjælpe dig, hvis du er 
faret vild og ikke ved, hvor du skal gå hen 
med dit spørgsmål. Det er desuden på Juri-
disk Ekspeditionskontor, at du skal aflevere 
øvelsesopgaver i løbet af semestret. Kontoret 
finder du i bygning 1410, lokale 143.

Åbningstider
Kontoret har åbent man.-tors.: 8.30-12.00 
samt 12.30-14.00 og fre.: 8.30-12.00.

Kontaktoplysninger
Tlf.: 8716 5257 ellers er det muligt at søge 
information via studieportalen: 
studerende.au.dk/jur

STUDIENÆVNETS SEKRETARIAT
Her tilrettelægges undervisningen på ba-
cheloruddannelsen. Sekretariatet står til 
rådighed for spørgsmål vedrørende ansøg-
ninger om dispensation eller ved indgivelse 
af eksamensklager.

Åbningstider
Telefon og e-mails besvares:
mandag-fredag kl. 8-15

Personligt fremmøde:
mandag & onsdag kl. 12-15

Kontaktoplysninger
Ida Ravn Eriksen
Tåsingegade 3, bygning 1443, lokale 121 
Mail: idare@au.dk tlf.: 8715 2528

SU-KONTORET
Spørgsmål angående konkrete SU-ansøgnin-
ger skal rettes til SU-kontoret. 

Åbningstider
Find åbningstider på SU-kontorets hjemme-
side: au.dk/su

Kontaktoplysninger
Bygning 1448 på Frederik Nielsens Vej 5, 
tlf.: 8942 1000, E-mail: su@au.dk

Du kan endvidere læse mere om SU på: 
www.su.dk

Find rundt
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Juridiske studenterforeninger 

Bag de gule mure i bygning 1327 findes en 
gang, hvor de studerende har etableret en 
række foreninger. Foreningerne danner 
grundlag for mange af de sociale aktiviteter 
på studiet og er en fantastisk måde for de 
studerende at mødes på tværs af årgange, 
baggrunde og interesser. Foreningernes for-
mål er såvel sociale som faglige. Foreningerne 
står for at arrangere ture, virksomhedsbesøg, 
faglige arrangementer og sociale aktiviteter. 
Herunder findes spil-aftener som den årlige 
Bezzerwizzer-turnering, en årlig tur i Retten 
i Aarhus og mange andre sociale tiltag i alle 
tænkelige størrelser.

Udover at udgøre en stor del af de sociale 
aktiviteter på studiet, arbejder foreningerne 
ligeledes med studenterpolitik, hvor de bidra-
ger til at gøre studiemiljøet og omgivelserne 
bedre for de studerende. Det foregår gennem 
et årligt valg, hvor kandidater vælges ind som 
repræsentanter i Studienævnet, Jurrådet mv. 
Det er i disse fora, at de studenterpolitiske 
foreninger kan komme med deres forslag til 
forbedringer og ændringer af uddannelsen, 
således at studiemiljøet og studiekvaliteten 
forbedres. 

Alle er velkomne på foreningsgangen, og man 
kan til hver en tid melde sig ind i en forening. 
På de følgende sider vil foreningerne præsen-
tere sig selv og give indblik i deres arbejde. 
Sidenhen vil de i begyndelsen af semestret 
arrangere introarrangementer, hvor man 
kvit og frit kan møde op og høre mere om, 

hvad den pågældende forening indebærer og 
interesserer sig for. 

Vi anbefaler på det varmeste foreningslivet 
for alle, der har lidt interesse i studenterpo-
litik eller blot ønsker at danne venskaber på 
tværs af årgange. 

Foreninger



Foreningen med det mest håndgribelige formål

Paragraf er studiebladet på Jura, der udkommer syv gange 

årligt og omdeles til alle de jura-studerende på AU.

Vi mødes hver 14. dag til enten et redaktions- eller 

korrekturmøde. Gode idéer og godt humør er meget 

velkommen, og du kan være med, lige som du er; som 

skribent, korrekturlæser, layoutansvarlig, fotograf, tegner til 

tegneserien eller noget helt andet.

Et studieblad af studerende for studerende

Foreningen for dig med en 

superskribent i maven!

Vi er også sociale!Vi flere gange om året til interne arrangementer som 
påskefrokost, hyttetur, julefrokost og flere andre sociale 
arrangementer, for slet ikke at tale om vores kontor, der 
ofte byder på en kop kaffe, når vores skribenter trænger 
til en pause fra læsesalen.

Skal du være med? 

Find os på foreningsgangen i bygning 1328, konto 224.

Ved du ikke, hvor det er? Så gør din tutor helt sikkert!

Vi glæder os til at se dig og byde dig velkommen på 

Danmarks absolut bedste studie!



Juridisk Selskab

Kære nye jurastuderende

Vi fra Juridisk Selskab, JUS, vil ønske dig hjerteligt tillykke med din optagelse 
på Danmarks absolut bedste studie – startskuddet til de fedeste 5 år af dit liv. 

Du vil først og fremmest lære JUS at kende som din festforening, hvor vi i 
bestyrelsen arrangerer og står bag baren i din kommende RUS-uge. Men vi er 
meget mere end fest og farver! Juridisk Selskab er med sine cirka 750 med-
lemmer den største studenterforening på jura. Som medlem af JUS har du 
mulighed for at deltage til festerne og en række andre arrangementer. Med-
lemskab koster 300 kr. og det varer alle 5 år af dit studie!

Vi arrangerer både faglige og sociale arrangementer: Besøg hos advokatkonto-
rer, domstole og virksomheder, samt den årlige Juridiske Jobmesse, hvor du 
kan møde 25 forskellige mulige fremtidige arbejdspladser!
Derudover tilbyder vi en pause fra bøgerne og muligheden for at deltage i 
et større fællesskab på jura, når vi afholder fredagsbarer, fester, studieture i 
ind- og udland og repræsenterer jura i Kapsejladsen kampen om det Gyldne 
Bækken. 

Kort sagt er vi en forening med rigtig gode tilbud til dig i studietiden og med 
plads til alle studerende på jura.

Med venlig hilsen dit JUS!



JUS-kalender

På tur med JUS
Store tur – Primo 2021
Pris: cirka 6.000 kr.
Mere info følger.

Skitur (Destination TBA) - 
uge 5, 2021
Inklusiv: Bus t/r, 6 dages lift-
kort, ophold i standardlejligheder, 
guide-service mm.
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 RUS-uge
 JUS-revy

 Semesterstartsfest
September

2 x Kort fredagsbar
Ultimo: Nordiske uger

og Horsenstur 

Oktober
Kort fredagsbar

 Monte Carlo
Ultimo: Københavnertur

Primo og ultimo: 
Nordiske uger

November
 Lang fredagsbar (J-dag)

Julebanko
Kort fredagsbar

Primo og ultimo: 
Nordiske ugerJanuar

Uge 5: Skitur
(Destination 

TBA)

Februar
Uge 6: Nordisk Uge

og Årsfest
Primo: Semesterstartsfest
Ultimo: Juridisk Jobmesse

Generalforsamling Marts
Primo: Studietur (Tel Aviv)

Ultimo: Fagligt arrange-
ment
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S T A K L A D E N
AARHUS UNIVERSITET

JUS-REVYEN

1 9 / 8  –  F O R E S T I L L I N G  F O R  R U S S E R E

O G  T U T O R E R

 

2 6 / 8  –  F O R E S T I L L I N G  F O R  A L L E

J U R A S T U D E R E N D E

F B :  @ J U R I D I S K R E V Y
I G :  @ J U R I D I S K R E V Y T

Kære nye russere. Velkommen til det bedste studie på
universitetet! Al begyndelse er svær, men frygt ej. Juridisk revy er
her for at støtte dig med sjove, musikalske indslag i løbet af din
RUS-uge. Men vi er meget mere end fest og farver! Revyen laves
hvert år af ca. 20 ældre studerende , der knokler hele sommeren
på at skrive sange og sketches, sy kostumer og lave rekvissiitter. 

 Hvis det lyder som en forening for dig, er du altid velkommen til at
skrive en mail på jusrevy@hotmail.com , så vi kan holde dig

opdateret på auditions. Vi er mange dramatiske jurister på jura,
skal du være med næste år?



VELKOMMEN
KÆRE RUSSER

Nogle af de sjoveste og mest spændende år i dit liv venter forude, 
og dét skal du glæde dig til! Hvis du vil have hele oplevelsen med, 

så kom op på foreningsgangen og bliv en del af det sprudlende 
foreningsliv på Aarhus Universitet.

Vi er en lokalafdeling af The European Law Students’ Association, 
som er verdens største juridiske studenterforening. Med over 

220 medlemmer er vi den næststørste og eneste internationale 
forening på Juridisk Institut på AU. 

Som medlem af ELSA Aarhus får du adgang til en masse forskel-
lige tilbud. Eksempelvis kan du komme i studiepraktik i udlandet, 

tage på sommerskole eller hygge med dine nye studie-
kammerater til vores halvårlige vinsmagningsarrangement. 

Alt dette kan du opleve for bare 100 kr. Medlemsskabet 
varer resten af din studietid.

Hvis du gerne vil høre mere om, hvad vi som forening kan  
tilbyde dig, så kom til vores introarrangement i september.

Vi glæder os til at se dig! 

www.elsa-aarhus.dk                     secgen.aarhus@dk.elsa.org               facebook.com/elsaarhus

S T A K L A D E N
AARHUS UNIVERSITET

JUS-REVYEN

1 9 / 8  –  F O R E S T I L L I N G  F O R  R U S S E R E

O G  T U T O R E R

 

2 6 / 8  –  F O R E S T I L L I N G  F O R  A L L E

J U R A S T U D E R E N D E

F B :  @ J U R I D I S K R E V Y
I G :  @ J U R I D I S K R E V Y T

Kære nye russere. Velkommen til det bedste studie på
universitetet! Al begyndelse er svær, men frygt ej. Juridisk revy er
her for at støtte dig med sjove, musikalske indslag i løbet af din
RUS-uge. Men vi er meget mere end fest og farver! Revyen laves
hvert år af ca. 20 ældre studerende , der knokler hele sommeren
på at skrive sange og sketches, sy kostumer og lave rekvissiitter. 

 Hvis det lyder som en forening for dig, er du altid velkommen til at
skrive en mail på jusrevy@hotmail.com , så vi kan holde dig

opdateret på auditions. Vi er mange dramatiske jurister på jura,
skal du være med næste år?



Vi er en apolitisk studenterforening ,

 Vi arbejder for at give studerende en
spændende og anderledes vinkel på
juraen, bl.a. ved at afholde debatoplæg
og

Foreningen satser på et  stærkt

på 18 medlemmer, der tror på, at der er
et liv uden for pensum.
 

andre arrangementer med fokus på
aktuelle juridiske problemstillinger.

 

 sammenhold og afholder derfor også en          
række sociale arrangementer, som fx
Tour de Fredagsbar, julefrokost,
spilaftener og meget mere.

Nye medlemmer er altid velkomne ,  og
har du lyst til at høre mere om, hvad
vi går og laver, så send os en besked
eller kig forbi til et af vores møder.

Hold øje med vores Facebook og
Instagram, der løbende bliver
opdateret med nyheder og
arrangementer.

Medlemskab  koster 35 kr. pr.
semester, men du er altid velkommen
til at deltage i de to første møder
gratis for at lære os at kende og se,
om Retskritisk Forum er noget for dig.

 

 

 
     Vi ses! :-)

Hvem er vi? Vil du være med?

retsskritiskforum@gmail.com     facebook.com/retskritiskforum     @retskritiskforum
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Alternative Jurister

Kære nye studerende
 Alternative Jurister vil gerne byde jer
hjertelig velkommen på studiet!

Hvem er Alternative Jurister?
Alternative Jurister (i daglig tale AJ) er en studenterpolitisk forening.
Formålet med foreningen er at sikre og fremme de studerendes
interesser ved Aarhus Universitet. AJ sidder repræsenteret i forskellige
nævn og råd har herigennem indflydelse. Men vi laver også meget
andet - eksempelvis forskellige faglige og sociale arrangementer.
 
På hvilken måde er AJ "alternativt”?
I AJ er der ingen bestyrelse. Her har vi flad struktur. Dem der møder op
er dem der har indflydelse på hvad der bliver bestemt. Derudover kan
vi i AJ godt lide at se og gøre tingene med en lidt alternativ vinkel.
 
Hvorfor vælger man at være med i AJ?
AJ er en forening med plads til alle. Her er der ingen farve og ingen
partipolitisk tilhørsforhold. I AJ skabes muligheden for at være en del af
fælleskab (socialt såvel som fagligt) på tværs af årgange og hold.
 
Lyst til at høre mere om AJ?
Et par uger efter jeres RUS-uge holder vi et arrangement for at byde jer
velkommen og fortælle jer lidt mere om AJ. - Hold øje med
begivenheden på facebook!
 
Hvordan kommer man ellers i kontakt med AJ ?
Mulighederne er mange! Du kan kigge forbi vores kontor på 
 foreningsgangen, lokale 212 i bygning 1328. eller send os en mail på
alternativejurister@gmail.com, hvis du har spørgsmål til os.
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Find os på: 

Facebook.com/moderatejurister @moderatejurister 

Har du hørt fra din onkel, din mor eller din 
veninde, at studietiden var den fedeste tid i 
deres liv?  
Så er det formentlig fordi, de har været med i en 
studenterforening lige som Moderate Jurister 
(også kaldet MJ).  

“Moderate Jurister?” tænker du “Hvad er det 
dog?” 
Jo, nu skal du høre: MJ er en en af de tre studen-
terpolitiske foreninger på jura.  

“Studenterpolitisk? Hvad er det for noget stats-
kundskab-wannabe?” 
Studenterpolitisk betyder faktisk bare, at vi 
kæmper for de studerendes ret og forhold på 

studiet. Dette er dog ikke det eneste, vi laver. Vi 
har et stærkt sammenhold, og er pt. bestående 
af en bestyrelse og omkring 60 medlemmer. Vi 
mødes en gang om ugen, hvor vi spiser noget 
kage og drikker noget kaffe. Her snakker vi også 
om, hvad der sker på studiet i den pågældende 
uge. Derudover nyder vi at sætte en stor fed 
streg under vores sammenhold hver første fre-
dag i måneden, hvor vi tager rundt og besøger 
uniparkens fredagsbarer. 

”Hvordan kan jeg komme med?” 
Vi holder introarrangement efter RUS-ugen, og 
hvis du har lyst til at komme og høre lidt mere 
om, hvem vi er, så kom frisk. 



 



 

FOTO: JESPER RAIS
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Sociale aktiviteter på studiet

Igennem de sociale arrangementer i løbet 
af rus-ugen og efterfølgende sociale tiltag, 
vil der fra start være rigtig gode muligheder 
for at lære dine medstuderende at kende. 
Deltagelse i disse begivenheder må på det 
stærkeste anbefales.

Med hensyn til læsningen har mange fornø-
jelse af at benytte læsesalene på jura, hvor du 
kan møde andre jurastuderende på tværs af 
årgange. Herudover er det en god ide (og for 
de fleste en faglig nødvendighed) allerede 
fra start at engagere sig i læsegruppen, hvor 
”diskussionerne” ofte bevæger sig langt ud 
over det faglige. Selvfølgelig er der også tid 
til andet end bøgerne. Det kan måske være 
interessant at engagere sig i en af juras for-
eninger, som du netop lige er blevet præsen-
teret for. Arbejdet i disse foreninger er ofte 
den hurtigste måde at møde nye mennesker 
på, da man har et samlingspunkt, som man 
er fælles om.

Aarhus er kendt som verdens mindste storby. 
Størrelsen på byen gør, at der et væld af til-
bud og muligheder, samtidig med at byen er 
nem at finde rundt i. På mange caféer kan du 
finde folderen ”Det sker i Aarhus”, der giver 
dig en oversigt over de kommende koncer-
ter, udstillinger mv. Du kan evt. læse mere 
om Aarhus på www.aoa.dk. Det skal i øvrigt 
bemærkes, at kælenavnet ”Smilets By” ikke 
er tilfældigt, og du vil således opleve en by 
fyldt med udadvendte og kontaktsøgende 
mennesker.

Der er naturligvis også mulighed for at tage 
løbeskoene på og f.eks. nyde den skønne natur 
ved Marselisborg skov eller i Risskov, hvor 
mange løbere holder til.

FOTO VENSTRE: LARS KRUSE HØJRE: VISIT AARHUS

Livet som jurastuderende
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Universitetets opbygning

Universitetsledelsen består af rektor, prorek-
tor, universitetsdirektøren og fire dekaner. 
De fire dekaner er ansvarlige for hver deres 
fakultet.

Universitetsledelsen udmønter universitetets 
overordnede strategi og mål og involveres 
kun i særlige situationer i den daglige drift, 
nemlig ved at meget væsentlige og principielle 
spørgsmål forelægges til afgørelse.

AARHUS BSS
Er et af de fire fakulteter på Aarhus Universi-
tet og består af Juridisk Institut, Institut for 
Statskundskab, Institut for Økonomi, Institut 
for Virksomhedsledelse, Psykologisk Insti-
tut og Institut for Forretningsudvikling og 
Teknologi. 

JURIDISK INSTITUT
Institutleder er Torsten Iversen. Han vare-
tager efter bemyndigelse fra rektor og dekan 
instituttets faglige, økonomiske og persona-
lemæssige ledelse, herunder planlægning og 

fordeling af arbejdsopgaver. Studielederen 
er udpeget af institutlederen til at varetage 
den daglige ledelse af studiet. For at sikre de 
studerendes indflydelse på uddannelse og 
undervisning nedsætter dekanen et studie-
nævn, hvor de studerende og underviserne 
har lige mange pladser.

JURIDISK STUDIENÆVN
Studienævnet har det overordnede ansvar 
for bachelor- og kandidatuddannelsen i jura 
(bac. jur. og cand.jur.), og bachelor- og kan-
didatuddannelsen i erhvervsjura (HA(jur.) 
og cand.merc.(jur.)). Desuden har instituttet 
ansvaret fagudbuddet på masteruddannelser 
på Juridisk Institut. 

Studienævnet består af valgte repræsentanter 
for undervisere og studerende. Studienæv-
net har til opgave at sikre tilrettelæggelse, 
gennemførelse og udvikling af uddannelse 
og undervisning.

FOTO: FREDERIK CHRISTEN DALUM

Livet som jurastuderende
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Studievejledningen 

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. 

HVORFOR KAN VI HJÆLPE?
Vi er alle uddannede vejledere og har overblik 
over 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, studienævnet, 
studieadministrationen, studiekontoret, so-
cialkontorer 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.

På næste side har vi besvaret 5 spørgsmål, 
som mange nye studerende sidder med. 
Måske har du endnu flere, og i så fald er 
du altid velkommen til at skrive til os på 
vejled@jura.au.dk. Husk at skrive fra din 
AU-mail.

KONTAKT OG ÅBNINGSTIDER
Du kan finde kontaktoplysninger og åbnings-
tider på din studieportal: 
studerende.au.dk/jur-studievejledning

Vi ser frem til at hjælpe dig!   

Livet som jurastuderende

mailto:vejled%40jura.au.dk?subject=
http://studerende.au.dk/jur-studievejledning
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5 spørgsmål om studiestart

Er førsteårsprøven en eksamen? 
Nej. Det er ikke en særskilt eksamen, men den 
indeholder et krav om, hvor mange ECTS-
point du skal bestå inden udgangen af det 
første studieår. Det er vigtigt, at du sætter 
dig ind i reglerne for førsteårsprøven på stu-
derende.au.dk/jur.

Skal jeg få høje karakterer for at få et 
arbejde? 
Når du starter på universitetet, vil du opleve et 
stort spring fra det, du kender fra gymnasiet. 
De fleste oplever, at de får lavere karakterer 
på universitetet, og nogle oplever et karak-
terræs på studiet. Det er dog langt fra alle 
studerende, der får topkarakterer hver gang, 
og det forventer arbejdsgiverne heller ikke af 
dig. I 2019 var gennemsnittet for uddannel-
sen BA.jur. fra AU 6,9 – den gennemsnitlige 
studerende får altså også 02- og 4-taller.

Bliver jeg meldt ud, hvis jeg dumper 
en eksamen?
Som udgangspunkt nej. Du har som udgangs-
punkt ret til 3 eksamensforsøg i hvert fag. 
Husk at du altid skal opfylde studieaktivitets-
kravet og færdiggøre din uddannelse inden 
for din maksimale studietid. Du kan læse 
mere om disse krav på studerende.au.dk/jur.

Kan jeg bestå på gennemsnit?
Da du påbegynder uddannelsen i 2020, så 
giver din studieordning ikke mulighed for 
at bestå på gennemsnit. Du skal bestå alle 
dine fag med 02 eller derover.

Er det for sent at skifte mening?
Det er helt almindeligt at skifte mening om 
sit uddannelsesvalg. Uddannelsesloftet be-
grænser først et uddannelsesskift, når du har 
færdiggjort uddannelsen. Hvis jurastudiet 
viser sig ikke at være det rigtige for dig, har 
du mulighed for at blive optaget på et andet 
studie, så længe du ikke har afsluttet uddan-
nelsen i jura endnu.

Livet som jurastuderende

http://studerende.au.dk/jur
http://studerende.au.dk/jur
http://studerende.au.dk/jur
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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.)

Livet som jurastuderende

Drømmer du om at arbejde uden for 
Danmarks grænser? Eller har du bare 
altid været fascineret af andre kulturer? 
Et studieophold i udlandet vil uden tvivl 
kunne give dig en masse både på det 
personlige og akademiske plan. Aarhus 
BSS International står klar til at hjælpe 
dig. Vi tager dig igennem udvekslingspro-
cessen fra start til slut. Du kan også finde 
en masse inspiration på din studieportal 
under ”Udveksling og studieophold i ud-
landet”.
 

KONTAKT OS OG LÆS MERE
Email: bss.international@au.dk 
Bartholins Allé 10, bygning 1323, 3. sal. 
Læs mere på din studieportal

Udveksling og studieophold  
i udlandet

http://mitstudie.au.dk
mailto:studentservices.bss%40au.dk?subject=
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Jurrådets Fond

Jurrådets Fond er en selvejende institution 
beliggende på Aarhus Universitet. Fonden 
blev dannet i 1977 af Jurrådet, hvor Fon-
dens formål på politisk neutralt grundlag er 
at drive servicevirksomhed til gavn for de 
jurastuderende. Fonden ejer og driver Juri-
disk Bogformidling, hvor dennes formål er 
at fremskaffe de forskellige varer, så de kan 
sælges billigst muligt til jurastuderende ved 
Aarhus Universitet. Fondens overskud fra 
driften af Juridisk Bogformidling går til at 
støtte de sociale, faglige og politiske arran-
gementer på Juridisk Institut.

Fonden er drevet af en bestyrelse, som be-
står af repræsentanter fra tre politiske for-
eninger på Juridisk Institut tildelt plads i 
bestyrelsen efter deres repræsentation i Jur-
rådet, en repræsentant fra Juridisk Institut, 
en medarbejderrepræsentant fra Juridisk 
Bogformidling, boghandleren fra Juridisk 
Bogformidling.

Til at udlodde overskuddet er der nedsat et 
Udlodningsudvalg, som består af de politiske 
repræsentanter fra Fondens bestyrelse og 
Fondens administrator. Alle med tilknyt-
ning til Juridisk Institut er velkomne til at 
indsende en ansøgning om støtte af et ar-
rangement. Der lægges vægt på antallet af 
jurastuderende, der direkte eller indirekte 
har gavn af det, der ydes støtte til. Såfremt 
der er aspekter i arrangementet, der frem-
mer det sociale liv på jurastudiet, vil dette 
blive vurderet positivt. Der lægges yderligere 
vægt på det faglige indhold, andel og niveau. 
De øvrige betingelser for at kunne modtage 
støtte kan ses på Juridisk Bogformidlings 
hjemmeside: www.juridisk-bogformidling.
dk. Så hvis du eller din forening ligger inde 
med en god ide til et arrangement, der vil have 
interesse for alle jurastuderende, skal du/I 
være velkomne til at sende den ind.

Livet som jurastuderende
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Studenterrådgivningen

Oplever du udfordringer i studielivet, som 
koncentrationsbesvær, stress eller eksamens-
problemer, så ring til os. Vi tilbyder gratis og 
professionel rådgivning og behandling til 
studerende ved de videregående uddannelser.

Vi er enten psykologer eller socialrådgivere 
med psykoterapeutisk efteruddannelse og 
vi har også psykiatriske konsulenter ansat. 
Fælles er, at vi alle har en stor viden og mange 
års erfaring med at hjælpe unge gennem stu-
dielivet.

Rådgivningen/behandlingen foregår indi-
viduelt eller i grupper. Uanset om du har 
brug for en enkelt samtale eller flere, bliver 
rådgivningen, så vidt det er muligt, tilpasset 
dine behov.

Alle vore medarbejdere er underlagt tavs-
hedspligt. Det betyder, at hverken dit ud-
dannelsessted eller andre får kendskab til 
din henvendelse.

Studenterrådgivningen har afdelinger i det 
meste af landet, og du kan frit vælge, hvilken 
afdeling du ønsker hjælp hos. Du kan des-
uden få telefonisk rådgivning om socialretlige 
spørgsmål.

Du kan ringe til os på telefon 70 26 75 00 
for at bestille en tid til en personlig samtale/
telefon rådgivning.
Eller du kan læse mere om Studenterrådgiv-
ningens tilbud og få gode råd på: www.srg.dk. 

Livet som jurastuderende

FOTO: COLOURBOX

http://www.srg.dk
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Bygningsservice / Driftsbetjente

BYGNINGSSERVICE TAGER ANSVAR FOR DIT STUDIESTED… SAMMEN MED DIG. 

Bygningsservice er den enhed, der har ansvaret for bygningernes:
• sikkerhed 
• vedligeholdelse 
• rengøring

Som studerende kan du bruge Bygningsservice:
• hvis du har problemer med dit adgangskort 
• hvis du har glemte ting og sager 
• hvis du har spørgsmål og bemærkninger til bygningernes daglige drift 
• hvis du har mistanke om personer eller situationer, der kan være til fare for sikkerheden   

Bygningsservice har brug for dig som studerende:
• til ikke at lukke andre ind på dit adgangskort (det er ikke tilladt!)
• til at orientere dig om sikkerheden, der hvor du befinder dig 
• til at bære din brugte tallerken m.v. tilbage til kantinen og generelt rydde op efter dig selv 
• til at spare energi ved bl.a. at slukke lys og lukke vinduer, når du forlader et lokale
•  til at give driftspersonalet besked, hvis du opdager et toilet, der løber eller lign.

KONTAKT 
Studerende.au.dk/bss-bygningsservice

Hjælp os med at 
tage ansvar for dit 

studiested – så bliver det 
endnu federe at studere 

på Aarhus BSS

Livet som jurastuderende

http://www.Studerende.au.dk/bss-bygningsservice
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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!

Livet som jurastuderende

http://facebook.com/BssKurser
http://facebook.com/BssKurser
mailto:bss.it%40au.dk?subject=
http://studerende.au.dk/bssit 
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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. 

Livet som jurastuderende

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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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.

Livet som jurastuderende

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 på: 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


accura.dk/karriere

Hvilken vej går du?
Du har valgt en spændende 
uddannelse, hvor der er  
mange veje at gå. 

Dansk og internationalt erhvervsliv 
er Accuras speciale. Er det noget 
for dig, så hold øje med vores 
populære mentorordning,  
hvor du kan opleve virkeligheden 
på et af Danmarks førende 
advokatkontorer og finde ud af, 
om erhvervsjura også er  
vejen for dig. 



DU ER DER FOR ANDRE  
NÅR DU GIVER KAFFE 
TIL DIN  
STUDIEKAMMERAT.

VI ER DER FOR DIG  
MED GRATIS 
STUDIEMEDLEMSKAB.

Scan QR-koden eller besøg aka.dk
og bliv medlem allerede i dag.



Velkommen til jurastudiet! Du kan godt 
glæde dig. Hvis du ligesom os brænder for 
jura, venter der en fremtid med masser af 
karrieremuligheder forude. I Bech-Bruun 
har du mulighed for at skabe en betyd-
ningsfuld karriere med store ambitioner, 
spændende opgaver og et stærkt fælles-
skab. 

Med mere end 500 talentfulde medarbej-
dere og nogle af advokatbranchens mest 
anerkendte eksperter, rådgiver vi et stort 
udsnit af dansk og internationalt erhvervsliv. 

Er du nysgerrig på at lære os bedre at 
kende? Vi kickstarter det nye studieår med 
et arrangement for jurastuderende på 1. år, 
og vi glæder os til at se dig. Vi inviterer også 
løbende til arrangementer for jurastude-
rende, hvor du er meget velkommen.  

Følg os på Facebook 
www.facebook.com/bechbruun

Glæd dig til
at læse, lytte
og argumentere

Gode vaner og effektiv studieteknik
Starten på et nyt studie kan være overvæld- 
ende, men det er samtidig en fantastisk 
mulighed for at få nye gode vaner. Kom og 
hør en af Danmarks førende eksperter i stu-
dieteknik, Line Sander, fortælle om, hvordan 
du kan læse hurtigere, tage gode notater 
og få skærpet din koncentrationsevne og 
hukommelse.

 • Aarhus, den 16. september 2020  
kl. 16.00 - 18.30

 • København, den 17. september 2020  
kl. 16.00 - 18.30

Tilmeld dig senest den 11. september 2020 
via www.bechbruun.com/studenterevents. 

Vi glæder os til at se dig!

Bech-Bruun følger Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger nøje i forhold til håndteringen 
af COVID-19-situationen. Der kan derfor 
ske ændringer i arrangementets form.



LÆS MERE PÅ WWW.BRUUNHJEJLE.DK+

Et talent kan ikke stå alene

“ Emilie Tønnes, juridisk student

Som juridisk student i Bruun & Hjejle får du lov til at bidrage på 
store komplekse sager inden for forskellige juridiske specialer og 
mulighed for at lære fra nogle af de bedste advokater i branchen.



I dag om et år har  
du kollegaer i flere end 40 lande...

Vi udvikler fremtidens advokater og lægger vægt på mere end 
juridiske kompetencer. Hos os er din udvikling og karriere altid i 

bevægelse. Vi investerer i din fremtid, giver dig ansvar, udfordringer 
og fleksible karriereveje, fordi kompetencer og interesser er 

forskellige. Vi har højt til loftet, og med kontorer i flere end 40 lande 
rækker vi også ud over landets grænser. 

Læs mere om vores karriereveje på dlapiper.dk  
og følg med på de sociale medier.

Ditte Lundberg 

Advokat

Annonce_rusugen 2020_Aarhus.indd   1Annonce_rusugen 2020_Aarhus.indd   1 18-05-2020   10:00:1718-05-2020   10:00:17



I N V I TAT I O N

INVITATION

Stort tillykke med din optagelse på Danmarks (nok) fedeste studie. De næste mange år 
af dit liv vil blive beriget med paragraffer, domme og en tilpas mængde litteratur til at 
forklare de mangeartede juridiske problemstillinger.

Går du med drømmen om at blive advokat, kan et studiejob hos Holst, Advokater være 
et skridt på vejen. Vi har nemlig altid brug for dygtige og engagerede studenter.

Hos os er medarbejderne det absolut mest værdifulde aktiv. Vi udgør et team, og vores 
interne samarbejde er præget af en høj grad af gensidig tillid og tryghed.

Organisationen er rummelig og fleksibel og giver hver enkelt medarbejder rige udvik-
lingsmuligheder, fagligt såvel som personligt. Omgangstonen er uhøjtidelig og afslap-
pet, og vi sætter stor pris på åbenhed.

Du kan læse mere om at arbejde som stud.jur. hos Holst, Advokater i vores folder, som 
du finder i den udleverede mulepose. Du kan desuden følge med i vores stud.jur.ers og 
andre medarbejderes hverdag på vores instagramprofil. Derudover kan du følge os på 
Facebook og LinkedIn eller læse mere om os på vores hjemmeside www.holst-law.com.

Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 Indiavej 1 info@holst-law.com

Advokatpartnerselskab 8100 Aarhus C 2100 København Ø T,  +45 8934 0000  www.holst-law.com

VELKOMMEN TIL JURASTUDIET!

Det kan vi heller ikke, men vi ved, at du med en stilling 
hos os er sikret en flyvende start på din karriere.
 
Vi ved også, at vi er et firma i rivende udvikling, og vi udfor-
sker konstant nye forretningsområder. Derfor er vi altid på 
udkig efter dygtige og engagerede medarbejdere, der vil 
være en del af en stærk kultur med fokus på samarbejde 
og digitalisering.
 
Godt 700 medarbejdere gør os til et af landets største, 
private advokathuse med stor erfaring inden for både det 
offentlige og den private sektor.
 
Er du nysgerrig? Så læs mere på www.kammeradvokaten.dk/
karriere - eller følg os på instagram og facebook, hvor vores 
medarbejdere løbende fortæller om dagligdagen i firmaet.
 
Tillykke med optagelsen på studiet. 
Vi glæder os til at lære dig at kende!

KAN DU SE IND I FREMTIDEN?

VI GØR JURAEN TILGÆNGELIG
Vores fokus er at optimere juridiske 
processer og omsætte kompleks viden 
til ny teknologi, transparente løsninger 
og klar rådgivning. 

Som juridisk samarbejdspartner og pro-
jektleder er det vores opgave at forstå 
kundernes virkelighed og realisere de-
res potentialer på den mest originale og 
ordentlige måde.

SPECIALISERET RÅDGIVNING 
OG SOLID RETSSAGSERFARING
Vi tilbyder dybt specialiseret juridisk 
rådgivning på alle områder af relevans 
for vores kunder. Og som landets førende 
retssagskontor er vores retssagserfaring 
særdeles solid. 

Vores firmas historie går langt tilbage, 
men vores medarbejdere er orienteret 
mod fremtiden.

KAMMERADVOKATEN.DK/KARRIERE
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Dit faglige univers 
fra studie til job

Gå på opdagelse i en digital verden af indhold, 
der giver dig fagligt boost under studiet.

I Karnov ved vi, at det kan være udfordrende at være jurastuderende.
Derfor finder du altid gode råd, inspiration og fagligt relevant indhold hos os. 

Læs mere om Karnovs faglige univers for studerende: 
www.karnovgroup.dk/studerende

Træf bedre beslutninger,
hurtigere.

Anne Cathrine Dahlgaard 
Advokatfuldmægtig

RIGTIG GOD STUDIESTART.
VELKOMMEN TIL.

Vi glæder os til et nyt studieår fyldt med fede arrangementer. Måske vi ses?
Vi har udviklet en række kompendier, som du kan anvende i løbet af din studietid.  
Du kan downloade dem gratis på vores karriereside: 
kromannreumert.com/Karriere/Jurastuderende

 Få et indblik i arbejdslivet hos os på vores Facebook og Instagram.
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Advokatfuldmægtig
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Få adgang til de  
billigste studiebøger, de  

bedste studiekurser, og den  
bedste studieforsikring.

Bliv medlem af Djøf for 

 0 kr.

Meld dig ind i Djøf i dag.
De første 12 måneder er gratis. 
djoef.dk/studieliv
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Få adgang til de  
billigste studiebøger, de  

bedste studiekurser, og den  
bedste studieforsikring.

Bliv medlem af Djøf for 

 0 kr.

Meld dig ind i Djøf i dag.
De første 12 måneder er gratis. 
djoef.dk/studieliv

Opsummering og  
praktisk information

Rusarrangementet starter tirsdag d. 18. august 2020 kl. 9:15 med inddeling af hold og lokaler 
foran Aulaen, Bygning 1412 (Nordre Ringgade 4, 8000 Aarhus C). Vi skal venligst bede dig 
om at være der til tiden.

Mad og drikkevarer er for egen regning i rusugen. Medbring en madpakke eller køb frokost 
i en af universitetets mange kantiner, hvor et måltid koster 30-50 kroner.

Vi gør i øvrigt opmærksom på, at det ikke er nødvendigt at medbringe computer i løbet af 
rusdagene.

Såfremt du har spørgsmål, kan disse sendes til russekretærerne på russek@jura.au.dk. 
Ellers er du velkommen til at spørge russekretærerne eller dine tutorer både i løbet af og 
efter rus-ugen. 

Vi ses den 18. august 2020! 

http://russek@jura.au.dk
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