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tiden sammen med sine medstuderende. Jeg 
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Kære medstuderende! 
Velkommen til Aarhus Universitet og 
tillykke med dit nye studium. Du går i 
disse dage nogle specielle år i møde, 
der vil præge dig for livet. Jeg håber, 
at du vil opleve en by og et univer-
sitet, der byder dig velkommen med 
åbne arme. 

Du vil hurtigt opleve, at det at være 
studerende på universitetet ikke bare 
består i at læse uendelige mæng-
der af pensum og komme til lange 
forelæsninger, hvor underviseren 
snakker i én lang monoton messe. 
At være studerende indebærer også 
masser af hyggelige stunder og so-
ciale aktiviteter.

Denne studenterhåndbog er et for-
søg på at strukturere alle de tilbud, 
som du har mulighed for at benytte 
dig af, både her på universitetet samt 
i hele Aarhus by. De kommende dage 
vil du blive bombarderet med infor-
mationer om aktiviteter, du kan være 
med i. Det kan være svært at huske 
det hele, og derfor er det mit håb, at 
denne håndbog kan være med til at 
sikre, at du får det hele med.

De ældre studerende, du møder her 
i starten af din studietid, har rigtig 
mange råd til, hvordan du kan kom-
me igennem din studietid. Men skul-
le jeg give dig ét råd, så er det, at 
du skal engagere dig. Engagér dig i 
den lokale fredagsbar, festforening, 
faglige forening eller studenterpoli-
tiske forening. Når du kommer med 
i en forening, kommer du med i et 
langt større netværk, der på kryds 
og tværs dækker hele universitetet. 
Som aktiv i en forening vil du hurtigt 
opleve, at man sagtens kan tilbringe 

både dagen og aftenen på universi-
tetet.

Du kan også her i håndbogen læse 
mere om Studenterrådet ved Aarhus 
Universitet. Udover denne håndbog 
står vi blandt andet også bag Stu-
diemessen og Danmarks Største 
Fredagsbar & Idrætsdag. Arrange-
menter, der stables på benene af de 
studerende for de studerende for at 
gøre din studiestart lettere.

Men Studenterrådet ved Aarhus Uni-
versitet er meget mere end det. Vi 
er de studerendes samlede stemme 
over for universitetet, kommunen og 
Folketinget. Melder der sig et pro-
blem i løbet af din uddannelse, vil jeg 
hermed opfordre dig til at kontakte 
Studenterrådet eller dit lokale fagråd. 
Vi er her nemlig for dig og dine med-
studerendes skyld, fordi vi tror på, at 
vi sammen står stærkest!

Held og lykke med studierne!

Mads Hareskov Jørgensen
Formand for Studenterrådet
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Velkommen til Aarhus
Det er en stor fornøjelse for mig at 
byde dig velkommen til Aarhus. Sam-
men med dig starter omkring 12.000 
nye studerende i Aarhus. Jeg husker 
selv, hvor spændende – og overvæl-
dende – det var at starte på Aarhus 
Universitet og starte et helt nyt kapitel 
i livet. Der er en masse nyt, du skal 
forholde dig til lige nu. Jeg er dog også 
sikker på, at du kommer til at få en fan-
tastisk god tid her i byen.

Som en ung og moderne by byder 
Aarhus på rigtig mange muligheder 
inden for alle genrer. Uanset om du 
er til skovens stille gåture eller vilde 
cykelture på mountainbike. Om er du 
til midtbyens hyggelige shoppingliv 
eller intense natteliv. Om er du til in-
spirerende museumsudstillinger eller 
rockende koncerter. Der er meget at 
vælge imellem. Og for enhver smag. 
Oven i købet bestemmer du selv, om 
du bare vil go-with-the flow og plukke 
de gode oplevelser ned fra hylderne, 
eller om du hellere selv vil bidrage til 
byens udvikling og kulturelle tilbud og 
skabe dine egne oplevelser. Der er 
højt til loftet og vide rammer for, hvad 
du kan få ud af at have slået dig ned i 
Aarhus. Det er helt op til dig.

Mit bedste råd til dig – når du er faldet 
lidt mere til i Aarhus – er at opfordre 
dig til at knytte bånd til dine medstu-
derende og andre indbyggere i Aar-
hus. Danske som internationale. I kan 
inspirere hinanden og lære af hinan-
den, hygge jer sammen og opleve 
ting sammen. Det vil kun styrke din 
oplevelse af Aarhus som en dejlig og 

rummelig by at være i, og du vil kunne 
tage den oplevelse med dig resten af 
livet.
 
Som du kan læse, er jeg meget op-
taget af udsyn og åbenhed. Derfor vil 
jeg gøre Aarhus endnu mere interna-
tional og rummelig. Både når vi byder 
nye medborgere fra udlandet velkom-
men til Aarhus, og når vi skal indrette 
en hverdag sammen her i byen. Jeg 
håber, du vil være med til det. I en 
globaliseret verden er det bydende 
nødvendigt, at vi også selv er åbne og 
internationale. Derfor giver det også 
rigtig god mening, når mange stude-
rende vælger at tage et ophold i ud-
landet, mens de studerer i Aarhus. Det 
kunne måske også på et tidspunkt i dit 
eget studieliv være en god idé for dig?

Lige nu og her vil jeg dog gerne end-
nu engang byde dig velkommen til 
Aarhus. Jeg håber, du falder hurtigt til, 
så du kan nyde byens mange mulig-
heder i fulde drag. Held og lykke med 
dit nye liv.
 
Jacob Bundsgaard
Borgmester
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Studiepladsen er din, og Aarhus er 
byen, hvor du skal tilbringe de næ-
ste mange år. Denne gode nyhed 
summer dejligt i ørerne de første par 
minutter. Herefter dukker følelsen af 
panik og stress op. Bolig er ofte det 
første og største problem, du skal 
håndtere som tilflytter til Aarhus.

Boligtyper 
Der er flere forskellige måder, hvor-
på du kan få tag over hovedet. Først 
er det vigtigt at overveje, hvilken 
type du er, og hvad dit økonomiske 
råderum er. Det er muligt at leje en 
lejlighed på klassisk manér. Mange 
studerende oplever, at det er svært 
at finde ledige lejligheder i centrum; 
Aarhus Nord og Aarhus Vest er gode 
alternativer med henblik på pris og 
afstand til centrum. En billigere og 
velbenyttet løsning er en ungdoms-
bolig eller et kollegieværelse, men 
her deler beboerne ofte køkken og 
badeværelse. Det har selvfølgelig 
sin charme! Kollegierne i Universi-
tetsparken er meget populære. Her 
vil du komme til at opleve et mikro-
samfund, som Aarhus Universitet 
danner rammen for. I Aarhus er der 
mange kollektiver, hvor unge menne-
sker i fællesskab lejer en bolig og har 
en hverdag sammen. Kollektiverne 
er lokaliseret rundt omkring, og tit 
er Facebook eller en ven vejen frem 
til dit drømme kollektiv. Det er altså 
vigtigt at overveje, hvorvidt privatlivet 
eller sociallivet vægter højest.  

Ude i sidste øjeblik 
Hvis du endnu ikke har fundet din 
drømmebolig, kan du vente til bo-
ligræset omkring studiestart er stilnet 
af. I stedet kan du nyde den idylliske 
natur og simple livsstil på en af de 
mange campingpladser i Aarhus, 
som er velbesøgt af studerende på 
boligjagt ved studiestart. Fremleje 
benyttes også af mange studeren-
de, som endnu ikke har fundet deres 
drømmebolig. Fremleje af et værelse 
formidles ofte via Facebook, hvorfor 
det er en fordel at tilmelde sig diverse 
Aarhus boliggrupper på Facebook. 

Praktiske formaliteter 
Når boligen er fundet, er det en god 
idé at slå vejen forbi borger.dk (Bor-
gerservice), hvor du kan registrere 
din nye adresse og dermed sikre, at 
din post bliver leveret til det rigtige 
sted. Dertil kommer anskaffelse af ny 

Mangler du tag over hovedet 
- så prøv følgende hjemmesider: 

4  ungdomsboligaarhus.dk 
4  aarhusbolig.dk
4  boligportal.dk
4  lejebolig.dk
4  koll.au.dk
4  facebook.com/groups/  
      minlejeboligaarhus/ 



danskebank.dk/ungøkonomi 

Når du starter på et nyt studie, kan du få brug for 
sparring og for at få svar. Og du kan roligt spørge løs.  
I Ung Direkte er vi et helt hold af rådgivere, der kan 
svare på alt det, der har med ung økonomi at gøre. 

Derudover har vi samlet en pakke til dig, som blandt 
andet indeholder rådgivning, kort og konti og de 
bedste digitale løsninger. Den koster 0 kr. 

Ring til os på 45 130 100 og hør mere.

Giv din økonomi 
et godt studieliv. Til 0,-

Ung 
Økonomi
Vi er her for at
gøre det nemt

118x205_studiestart_2016.indd   1 28/06/16   15.46
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læge og sundhedskort, hvilket du vil 
blive gjort opmærksom på i breve fra 
kommunen, når du har registreret din 
flytning hos Borgerservice. 

Indretning 
Det er hyggeligt at gå rundt og ind-
rette sit eget hjem. Det kan koste en 
formue for kvalitetsvarer, men der er 
også alternative muligheder. Hvis du 
ellers kan overskue et mindre kaos 
og et større menneskemylder, er 
IKEA i Skejby ved Aarhus N en god 
løsning. Andre gode møbelfund kan 
gøres i diverse genbrugsforretninger, 
som Aarhus rummer masser af. 

Rådgivning 
Skulle du være så uheldig at løbe 
ind i problemer eller uenigheder med 
din udlejer – om stort eller småt – 
er der hjælp at hente hos Lejernes 
Landsorganisation (LLO). Hos LLO 
rådgiver de dig vedrørende din spe-
cifikke boligsituation. LLO har kontor 
på Tage-Hansens Gade 27B i Aar-
hus. Er du derimod i tvivl om juriske 
problemstillinger, kan du også hente 
hjælp hos Retshjælpen ved Studen-
terrådet. 



Kom foran med digital  
udvikling og innovation
 
Bliv cand.it.
 

 
Læs om 14 cand.it.-uddannelser på 
www.cand-it-vest.dk

Læg it til din bachelor
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Aarhus er en vaskeægte cykelby, og 
på grund af de korte afstande kom-
mer du hurtigt langt omkring på den 
tohjulede. Dog vil du nok opdage, at  
Aarhus er et bakket terræn, der kræ-
ver seriøse forceringer for at nå til 
universitetets bygninger. Så hvis du 
har en drøm om at blive professionel 
cykelrytter, kan vi trøste dig med, at 
stigningsprocenterne, som cyklister-
ne i Aarhus oplever, kan sammenlig-
nes med tinderne i Tour de France. 
Alligevel okser mange Aarhusianere 
hver dag afsted på jernhesten i al 
slags vejr.  

Glem alt om Alpe d’Huez! Dine nye 
udfordringer hedder Randersvej, 
Nørrebrogade og Langelandsgade. 
Men frygt ej: Du skal nok komme i 
cykelform, hurtigere end du kan nå 
at sige Lance Armstrong!

Rejse på fire hjul
Hvis du ikke er den heldige ejer af 
en cykel, eller bare ikke lige føler 
for det aarhusianske bakketerræn, 
er der heldigvis et par alternativer. 
Aarhus har et godt busnet, og A-lin-
jerne (1A-6A) kører hvert 10. minut 
i dagtimerne; de andre busruter kø-
rer med større interval. En 2-zoners 
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4 abildskou.dk
4 dsb.dk/ung
4 dsb.dk/orange
4 gomore.dk
4 midttrafik.dk
4 rute1000.dk
4 rødbillet.dk

billet kan erhverves for en flad 20’er. 
Billetterne købes i en billetautomat i 
midten eller bagerst i bussen -  ikke 
hos chaufføren, som du måske er 
vant til. Der er jævntligt kontrollører, 
og det er ikke billigt at blive taget i at 
køre uden billet! De velkendte klip-
pekort udgår pr. 15. august 2016 og 
bliver erstattet af et digitalt klippekort 
i maj 2017. Er du allerede i besiddel-
se af et traditionelt klippekort, kan 
du dog bruge det helt frem til januar 
2017. Hvis du bruger bussen som 
fast transportmiddel, kan du med 
fordel investere i et periodekort. Og 
så kommer vi jo heller ikke uden om 
den nye spiller på markedet: Rejse-
kortet. Det kan bruges i alle Aarhus’ 
bybusser. At udregne billetprisen er 
et større matematisk foretagende. 
Det afhænger af, hvilken korttype du 
har, hvor ofte du rejser, samt hvor-
når på dagen du rejser. Det er dog 
værd at undersøge nærmere, hvis 
du jævnligt benytter dig af busserne. 
Læs mere om periodekort, rejsekort 
og beregn priser på midttrafik.dk. 
Husk, at du ikke kan betale med sed-
ler eller dankort i busserne, men kun 
mønter. Det er kun kontantbilletter, 
der kan købes i bussen! 

Hvis den aarhusianske geografi er 
ny for dig, og busnettet virker uover-
skueligt, så hent Rejseplanens app, 
før du går helt i panik. Her kan du 
nemt og hurtigt indtaste din start- og 
slutdestination og få forslag til, hvil-
ken bus du kan hoppe på. 

Har du fået en genstand eller to ind 
under vesten til fredagsbaren og 
ikke kan styre din tohjulede kam-
merat - eller har du bare misset nat-
bussen - så kan du ringe til Aarhus 
Taxa på 89 48 48 48 eller DanTaxi 
på 70 25 25 25.

Skal du østpå?
Skal du et smut til det københavn-
ske, er buskonceptet Rute1000 den 
billigste mulighed for dig som stude-
rende. En billet koster sølle 49 kr., så 

længe du husker at flashe dit nyan-
skaffede studiekort fra universitetet. 
Busselskabet Rødbillet.dk tilbyder 
også studievenlige priser. Her ko-
ster en billet for en studerende 95 kr. 
fra mandag til torsdag og 120 kr. fra 
fredag-søndag. Vær dog opmærk-
som på at bestille billetten online, 
da prisen ellers er en anden. Endnu 
en mulighed md bus er Abildskous 
Linje 888, som kan køre dig fra Aar-
hus Rutebilstation til Valby på tre ti-
mer og til Københavns Lufthavn på 
tre en halv time. Fra mandag til tors-
dag er prisen for en studiebillet 160 
kr., mens den fra fredag til søndag 
koster 240 kr. En gang imellem kan 
du dog være heldig at finde en billi-
gere afgang – se efter deres grønne, 
blå, gule og røde billetter. Endelig 
kan du også søge efter et billigt lift 
på GoMore.

Alternativt kan du tage fra Aarhus til 
København med den gode gamle 
traver DSB. Hvis du er under 25 år 
eller modtager SU, er du berettiget 
til et DSB Ung Kort (tidligere Wild-
card). Sådan et kan du anskaffe dig 
på DSB’s hjemmeside for sølle 150 
kr. for et år (du kan få det til 125 kr., 
hvis du vælger at få det i DSB app 
frem for et gammeldags plastikkort), 
og så kvitterer de til gengæld med 
50% rabat på rejser fra mandag til 
torsdag samt lørdag, mens du får 
25% rabat fredag og søndag samt 
på årets største rejsedage.
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Kære studerende
Velkommen til Aarhus Universitet.

Den første tid som universitetsstude-
rende er noget helt særligt.

Jeg husker selv, hvordan jeg blev 
overvældet af de mange indtryk fra 
denne nye verden af forskere og stu-
diekammerater, da jeg startede som
studerende.

Det var i 1977. Aarhus Universitet 
har naturligvis forandret sig siden da,
men jeg kan stadig blive overvæl-
det af den energi og aktivitet, som 
jeg oplever hver dag. Det er stedets 
magi.

Det vil samtidig være mit råd til dig, 
når du er kommet igennem denne 
første tid og har fundet ind i en daglig
rytme:

Husk stadig at lade dig overvælde, 
og husk at undre dig. Husk at opleve,
og husk at leve.

Din uddannelse vil udfordre og styrke
dig fagligt. Den vil tilbyde dig nye 
idéer og ny viden på det felt, du 
brænder for. Det kræver nysgerrig-
hed, hårdt arbejde og engagement, 
men gevinsten er langt større end 
investeringen. En universitetsuddan-
nelse er brændstof til resten af livet.

Samtidig er universitetet ikke kun 
et sted for faglige udfordringer. Uni-

versitetet er også et fællesskab, der 
lever af samspillet mellem studeren-
de og medarbejdere. En levende 
organisme, der får ny energi, hver 
gang du lærer noget nyt eller får en 
ny idé. Hver gang du engagerer dig i 
en studenterforening eller har en god 
diskussion med en studiekammerat i
en fredagsbar.

Aarhus Universitet er et stort unive-
sitet med mange faglige og sociale 
tilbud. Mange af dem kan du se her i 
bogen. Jeg håber, at du vil gøre brug 
af dem, så du får mest muligt ud af 
din studietid. Både som fagperson og 
som menneske.

Med ønske om en fortsat god studie-
start,

Brian Bech Nielsen
Rektor
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Hvad er universitetet egentlig for 
noget? Studenterrådet giver dig her 
et overblik over universitetets sær-
lige kendetegn og mange forskelli-
ge uddannelser, så du kan blive klo-
gere på dit nye uddannelsessted.

Universitetet, som den institution vi 
kender i dag, er ældgammel. Rollen 
som samfundets center for højere lær-
dom stammer helt tilbage fra omkring 
1200-tallet. Dengang var det primært 
kirkens folk, som gik på universitetet, 
og fokus lå på at fortolke og sammen-
stille Aristoteles’ værker med kristen-
dommens tekster. De første univer-
siteter lå i Bologna, Paris og senere 
Oxford, men siden har de bredt sig 
over hele verden. I dag er det universi-
teternes opgave at uddanne og forske. 
Aarhus Universitet varetager begge 
opgaver, men har også i en nyere 
strategi tilføjet målene om videns- og 
talentudvikling.

I dag er Aarhus Universitet – efter en 
række omfattende fusioneringer med 
Ingeniørhøjskolen i Aarhus, Aarhus 
School of Business, Handels-og In-
geniørhøjskolen i Herning og Dan-
marks Pædagogiske Universitets-
skole – vokset til omkring 40.000 
studerende. Universitetets uddan-
nelser dækker bredt over mange af 
samfundets aspekter, lige fra teologi 
over molekylærbiologi til kommuni-
kation og ingeniørvidenskab.
 

DEN POLITISKE OG ADMI-
NISTRATIVE OPBYGNING

Som studerende er det godt at kende 
til universitetets opbygning og vide, 
hvem der træffer hvilke beslutninger, 
så du ved, hvem du skal gå til, hvis 
du har problemer eller ønsker at få 
indflydelse.

Bestyrelsen på Aarhus Universitet 
er den øverste myndighed på uni-
versitetet og består af 11 medlem-
mer. Seks er eksterne medlemmer, 
og fem har deres daglige gang på 
universitetet, hvor de studerende 
har to pladser. I efteråret 2015 blev 
Sarah Yde Junge og Lieve Verme-
ulen fra Studenterrådet valgt som 
repræsentanter for de studerende 
i bestyrelsen. De er valgt for ét år, 
og deres opgave er at varetage de 
studerendes interesser og tale deres 
sag. Bestyrelsens mål er at vareta-
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Børsen Break er Børsen 
– koncentreret, kort og godt.
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ge universitetets interesser inden 
for uddannelse og forskning samt at 
fastlægge retningslinjer for organi-
sationen, langsigtet virksomhed og 
universitetets udvikling. Desuden er 
det bestyrelsens opgave at beslutte, 
hvordan universitetets penge skal 
fordeles til de forskellige hovedområ-
der, og det er bestyrelsen, der skal 
godkende universitetets budgetter. 

Under bestyrelsen er Rektoratet, 
som udgøres af universitetets rektor 
Brian Bech Nielsen, prorektor Berit 
Eika og universitetsdirektøren Arnold 
Boon. Rektoratet står for universite-
tets daglige ledelse, som bestyrelsen 
har fastlagt rammerne for. Rektora-
tet udgør sammen med dekanerne 
for universitetets fire hovedområder 
universitetsledelsen. Hvert hoved-
område har en dekan som øverste 
leder. Dekanen er ansat af rektor 
og står for at sikre kvaliteten af ud-
dannelse, undervisning og forskning. 
Desuden er det dekanens opgave at 
godkende studieordninger, som er 
den lov, der beskriver de forskellige 
uddannelser. På institutterne finder 

man øverst en institutleder. Institut-
lederen er ansat af dekanen og har 
til opgave at varetage instituttets 
daglige ledelse. Institutlederen skal 
ligesom dekanen sikre sammenhæn-
gen mellem instituttets undervisning 
og forskning. Hver uddannelse eller 
uddannelsesgruppe har desuden et 
studienævn og en studieleder. Stu-
dielederen er ofte medlem af studie-
nævnet, som er et nævn sammensat 
af det samme antal studerende og 
ansatte på uddannelsen. De stude-
rende vælges til studienævnet for 
en étårig periode. Studienævnet har 
til opgave at tilrettelægge og udvikle 
uddannelserne, hvilket blandt andet 
omfatter at bestemme eksamensfor-
mer og fagudbud.

Studienævnet står for opfølgning på 
evalueringer, forslag til ændringer i 
studieordninger og godkendelse af 
undervisningsplaner. Det er dem, du 
skal skrive til, hvis du for eksempel 
skal søge dispensation til at tage en 
eksamen under andre vilkår eller øn-
sker at klage over en karakter. 
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DEN FAGLIGE OPBYGNING

Aarhus Universitet består af fire ho-
vedområder. Hvert hovedområde 
repræsenterer hver sin gren inden 
for videnskaben. Aarhus Universitets 
fire hovedområder er: Arts, Science 
and Technology, Health samt Busi-
ness and Social Sciences.

Hvert hovedområde består af en 
række institutter, som er mindre om-
råder, der tager sig af specifikke stu-
dier. Under Arts ligger for eksempel 
Institut for Æstetik og Kommunikati-
on, som blandt andet varetager ud-
dannelserne i Børnelitteratur, Infor-
mations- og Medievidenskab, IT og 
Didaktik, Lingvistik, Nordisk Sprog 
og Litteratur, Semiotik, Vesteuropæ-
iske Sprog- og Kulturfag samt de 
æstetiske fag. 

Når du begynder på universitetet, 
studerer du typisk på en bachelor-
uddannelse, der som regel tager tre 
år. På mange studier er det påkræ-
vet, at du efter to år læser et supple-
ringsfag af ét års varighed eller et 

sidefag, som typisk tager to år. Her-
efter kan du kalde dig selv bachelor. 
De fleste studerende fortsætter med 
en toårig kandidatuddannelse på 
universitetet, når de er blevet bache-
lorer. Her kan du vælge at læse en 
kandidat, som ligger tæt op af faglig-
heden i din bacheloruddannelse. El-
ler du kan starte på en kandidat, som 
giver dig en anden faglighed og som 
dermed gør din samlede uddannel-
se bred og tværfaglig. De færreste 
studerende ved, hvad de vil læse på 
kandidatuddannelsen, når de starter 
på universitetet. Gælder det også 
dig, skal du ikke fortvivle. Undervejs 
i din bacheloruddannelse bliver du 
guidet af dine studievejledere, når du 
skal vælge side- eller suppleringsfag 
og senere kandidatuddannelse. 
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På universitetet kan du få indfly-
delse eller engagere dig i studie-
livet på mange forskellige måder. 
Her er en oversigt over nogle af 
de mange muligheder, du har for 
at gøre en forskel.
    
  
PÅ DIT FAG
    
Fagråd
Hvis du vil have indflydelse på alt 
lige fra de fysiske rammer til det 
faglige indhold på dit fag, er det 
dit fagråd, du skal engagere dig i. 
Fagrådet er en samling af stude-
rende på dit fag, som arbejder for 
de studerendes interesser. Her har 
du en unik mulighed for at udtrykke 
dine erfaringer med, hvad der fun-
gerer godt, og hvad der bør ændres. 

I samarbejde med dine medstude-
rende kan du gennem fagrådet rent 
faktisk gøre en forskel. Fagrådet gi-
ver dig en enestående mulighed for 
at arbejde for en bedre uddannelse 
og et federe studiemiljø, samtidig 
med at du lærer studerende fra for-
skellige dele af din uddannelse at 
kende.
   
Studienævn
Beslutninger vedtaget i studienæv-
nene har stor betydning for dit stu-
dium. Her behandler repræsentan-
terne undervisningsevalueringer, 
rusarrangementer, uddannelsens 
generelle kvalitet samt sager om 
dispensation, merit og lignende. 
Studienævnene har altså ansvar for 
alt, der vedrører uddannelse. Næv-
nenes medlemmer er ligeligt fordelt 



        Universitetet          25

mellem studerende og undervisere/
forskere, hvilket giver studerende 
en høj grad af direkte indflydelse. 
Repræsentanter for de studerende 
i studienævnene vælges oftest i 
fagråd og fagudvalg, da de enga-
gerede her har fingeren på pulsen 
med hvilke sager, der optager de 
studerende. Stiller du op som re-
præsentant i dit studienævn, skal 
du deltage i ca. tre til fem møder pr. 
semester. Du kan også stille op som 
suppleant, hvilket giver dig mulig-
hed for at sidde med til studienæv-
nets møder og få et indblik i arbej-
det – dog uden at have stemmeret.
    
Fredagsbaren og festudvalget
Vil du være med til at sikre, at de 
studerende på dit studium har et 
hyggeligt og festligt samlingssted at 
mødes hver uge? Og har du lyst til 
at møde en masse studerende fra 
forskellige semestre på dit studi-
um? Så skal du engagere dig i din 
fredagsbar. Her får du mulighed for 
at sætte dit præg på din lokale fre-
dagsbar. Du kan for eksempel være 
med til at bestemme, hvilke øl I skal 
sælge, hvordan fredagsbaren skal 
udsmykkes, og hvilke arrangemen-
ter I skal lave. Din indsats påskøn-
nes af de studerende, som fredag 

efter fredag nyder barens skønne øl 
i godt selskab. Ligesom fredagsba-
ren, er festudvalget en vigtig del af 
det sociale liv på studiet.
  
Det er forskelligt fra studium til stu-
dium, hvor mange fester der arran-
geres, men gennemsnittet er to pr. 
semester. Ofte har festerne et tema, 
der indebærer udklædning, konkur-
rencer og andre sjove aktiviteter. 
Som en del af festudvalget kan du 
være med til at gøre festerne sjove 
ved at sætte dit præg på plakaten, 
temaet og aktiviteterne. Du kan 
hjælpe med at indkøbe drikkevarer, 
pynte op eller agere bartender og 
på den måde være en del af et so-
cialt samlingssted for flere årgange 
fra dit studium.

Foredragsforeninger
En del af det faglige liv på univer-
sitetet foregår uden for den obliga-
toriske læsning og de skemalagte 
forelæsninger. Et eksempel er de 
mange foredragsforeninger, som 
giver dig gode muligheder for enten 
at beskæftige dig med det fag, du 
brænder for, eller snuse til de andre 
fagområder, som findes på universi-
tetet. De fleste fag har deres egen 
foredragsforening, og det vil typisk 
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være ét af de tilbud, du bliver intro-
duceret til i rusugen. Du kan være 
med til at give foredragene en høj 
kvalitet og gøre dem attraktive for 
mange studerende ved at være 
med til at arrangere foredragene, 
invitere oplægsholdere og gøre de 
praktiske ting klar på dagen.
    
 
PÅ DIT HOVEDOMRÅDE
   
Akademisk Råd
Akademisk Råd er et rådgivende 
organ for dekanatet, som er ledel-
sen på hvert fakultet. Akademisk 
Råd behandler og diskuterer vigtige 
emner som fordeling af bevillinger, 
studiestruktur, forskning og uddan-
nelse. Akademisk Råd består af re-
præsentanter fra det videnskabeli-
ge personale (forskere og ph.d.’ere) 
såvel som repræsentanter for de 
studerende, som alle er demokra-
tisk valgt.
   
Hvis du vil være med til at påvirke 
dekanatets beslutninger, der kan 
have afgørende betydning for den 
måde, din uddannelse og undervis-
ning bliver gennemført på, så kan 
du via dit fagråd stille op til Akade-
misk Råd.

Der er i omegnen af tre møder i se-
mesteret.

   
PÅ UNIVERSITETET
   
Studenterrådet ved 
Aarhus Universitet
Studenterrådet er en politisk stu-
denterorganisation, der uafhængigt 
af partipolitiske interesser arbejder 
for de studerendes fælles vilkår og 
interesser. Studenterrådet består af 
et sekretariat og et forretningsud-
valg, der arbejder tæt sammen med 
Fællesrådet på Aarhus Universitet.

Hvis du vil være med til at påvirke 
ledelsen på Universitetet til gavn for 
de studerende på det generelle ni-
veau, så er det Studenterrådet, du 
skal engagere dig i.

Vi har et tæt samarbejde med Dan-
ske Studerendes Fællesråd (DSF), 
som arbejder for de studerendes 
vilkår på landsplan.

Du kan læse meget mere om Stu-
denterrådet, Fællesrådet og 
Fagråd i næste kapitel. 
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Studievenlige priser på forsikringer, avisabonnementer, biografoplevelser,  tandlægebesøg, 
medlemskab i fi tnesscenter og meget andet. Danmarks Største Studiemesse har samlet 90 
virksomheder og organisationer, som ønsker at give dig som studerende en god start på 
efterårets studier.

Du kan også møde borgmester Jacob Bundsgaard og tidligere forsvarsminister og 
 nuværende folketingsmedlem Nikolai Wammen.

Studiemessen foregår den 29-31. august på Aarhus Universitet i Aulaen og Vandrerhallen 
i bygning 1412. Tilmeld dig ”Studiemesse 2016” på Facebook og se programmet og hvilke 
virksomheder og organisationer som deltager. Vi glæder os til at se dig!
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Studenterrådet ved Aarhus Universi-
tet har til huse i Studenternes Hus, 
hvor du også finder Stakladen og 
Studenterhus Aarhus.

Studenterrådet ved Aarhus Univer-
sitet er de studerendes talerør på 
universitet på samtlige niveauer, 
hvor uddannelse og forskning bliver 
behandlet. Studenterrådet består af 
repræsentanter fra alle fagråd, der er 
organiseret i Studenterrådets øver-
ste organ, Fællesrådet. 

Studenterrådet er repræsenteret i 
alle sammenhænge for at sikre de 
studerende størst mulig indflydelse. 
Det er lige fra studienævn på de en-
kelte uddannelser, Akademiske Råd 
på fakultetsniveau til Universitetets 
bestyrelse og Danske Studerendes 
Fællesråd (DSF).

Eksempler på vores indflydelse:

• I Studienævn på hvert enkelt 
studium.

• I Akademiske Råd på hvert fa-
kultet.

• I Universitetsbestyrelsen, hvor 
vi som studerende har to re-
præsentanter, der netop nu er 
to fra Studenterrådet.

• Lokalpolitisk hvor vi forsøger at 
påvirke dagsordenen i byrådet. 
Især hvad angår boligforhold 
og transportpolitikken. 

• På landsplan hvor vi i samar-
bejde med de andre universi-
teter og videregående uddan-
nelser gør et stort arbejde for 
at påvirke politikerne på Christi-
ansborg til at tage ansvar for de 
studerendes uddannelser og 
levevilkår. 

STUDENTERRÅDET ER 
EN POLITISK AKTØR

Alle studerende har en række fælles 
interesser: SU, bolig, et godt studie-
miljø samt et ønske om en gratis ud-
dannelse af god kvalitet under rimeli-
ge vilkår. For at sikre disse interesser 
skal der kæmpes for dem politisk. 
Derfor er det vigtigt for Studenter-
rådet at samarbejde med og lægge 
pres på politikere og beslutningsta-
gere for at skabe de bedst mulige 
vilkår for de studerende ved Aarhus 
Universitet.
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FAGRÅD – DIN VEJ 
TIL STUDENTERRÅDET

Fagrådene findes på de enkelte ud-
dannelser og repræsenterer her de 
studerende på det specifikke studie. 
Det er via deltagelse i et fagråd, de 
fleste studerende får kontakt med 
Studenterrådet. Fælles for fagråde-
ne er, at alle studerende er velkom-
ne og kan få ordet på fagrådenes 
møder. Det er her, du kan være 
med til at sætte dit eget præg på dit 
studie. 

De studerendes rettigheder
Fagrådenes vigtigste opgaver er at 
sikre de studerendes rettigheder 
og skabe udvikling på det enkelte 
studie, hvor Studenterrådet repræ-
senterer alle studier. Samtidig er 
fagrådene også med til at forbedre 
det sociale liv med alt fra sammen-
komster med andre fagråd til de 
mere faglige problematikker om, 
hvor mange læsepladser, der skal 
være på studiet. Fagrådene kan 
træffe beslutninger alene, men de 
fungerer også som baggrundsgrup-
pe for de studerende, der sidder i 
Studienævn og Akademiske Råd.

Fællesrådet
Fællesrådet er en sammenslutning 

af alle fagrådene, de har derfor en 
mulighed for at sende repræsen-
tanter til Fællesrådets møder. På 
Fællesrådets møder er man sam-
men med studenterrepræsentanter 
fra andre fag og diskuterer, hvad 
vi som studerende i fællesskab 
skal mene om forskellige emner, 
der vedrører livet som studerende; 
fx emner som SU, bolig, undervis-
ningsmiljø og studiemiljø. Fællesrå-
det er dem, der vælger, hvem der 
skal sidde i Studenterrådets daglige 
ledelse, Forretningsudvalget. Alle 
fagrådene er en del af Studenterrå-
det. Med denne brede faglige orga-
nisering repræsenterer Studenter-
rådet alle de studerende på Aarhus 
Universitet.

Studenterrådets ledelse
Studenterrådets Forretningsudvalg 
(FU) er ledelsen af Studenterrådet. 
Udvalget består af op til syv stude-
rende fra forskellige studieretninger, 
som bliver valgt til af Fællesrådet 
hvert år i februar. Forretningsudval-
get varetager Studenterrådets poli-
tiske arbejde og følger den aktuelle 
udvikling på den studenterpolitiske 
scene både lokalt på universitetet, 
men også på nationalt plan. 
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HVAD LAVER VI UDOVER 
POLITIK?

Studenterrådet er andet end ren 
politik. Studenterrådet tilbyder også 
en lang række servicetilbud, der har 
til formål at gøre dit liv som stude-
rende både lettere, billigere og sjo-
vere. Disse tilbud er kort opridset i 
det følgende, men bliver alle nær-
mere beskrevet i andre kapitler i 
denne bog.

Studiemesse
Studenterrådet arrangerer en stu-
diemesse ved studiestart sidst i 
august, hvor du kan få en masse 
gode tilbud på alt fra aviser og bio-
grafture til valg af bank og forsik-
ringsselskab.

Danmarks Største 
Fredagsbar og Idrætsdag
Studenterrådet arrangerer i sam-
arbejde med Aarhus Universi-
tets-Sport Danmarks Største Fre-
dagsbar og Idrætsdag. Den ligger 
fast hvert år den anden fredag i 
september.

Studenterhåndbog
Studenterrådet er også hjernerne 
bag den studenterhåndbog, du læ-
ser i netop nu.

Kurser
Studenterrådet afholder en række 
kurser, der kan være behjælpelige 
for dig på dit nye studium og styrke 
din faglighed. Vi har tidligere ud-
budt kurser i perfektionstrang, stu-
dieteknik, stresshåndtering, studie-
økonomi, Photoshop og InDesign. 
Kurserne kan du finde på vores 
hjemmeside. 

Retshjælpen
Studenterrådet tilbyder gratis rets-
hjælp, hvis du har behov for juridisk 
assistance til eksempelvis gennem-
læsning af leje- og ansættelses-
kontakter. Kontaktoplysninger, åb-
ningstider m.m. finder du på vores 
hjemmeside.

Delfinen
Studenterrådet udgiver otte gange 
om året det velkendte studieblad 
Delfinen.
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Fredag den 9. september er der atter fuld af liv i Universi-
tetsparken, når Studenterrådet ved Aarhus Universitet og 
Aarhus Universitets-sport inviterer alle studerende i Aarhus 
til en festlig dag. 
Fra morgenstunden starter vi med diverse sportsturneringer. 
Alle har mulighed for at melde et hold til, hvad enten det er 
fodbold, håndbold, basket, ultimate, fl oorball eller volley. 
Hen på eftermiddagen afholder vi det uoffi  cielle danmarks-
mesterskab i ølbowling, hvor deltagerne er klædt ud for at 
duellere i præcision og promiler. Halv tre fyrer vi op for 
musikken med BENAL, CHINAH, BLAK & JIMILIAN, 
PHLAKE 
helt frem til halv elleve, hvor The Minds of 99 runder dagen 
af. 
Du kan læse meget mere om programmet på storfredag.dk 
eller følg “Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag” på 
Facebook. 
Husk! Der er gratis entre hele dagen, og alle er velkomne! 
Vi glæder os til at se dig!
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Fredag den 9. september er der atter fuld af liv i Universitetsparken, når Studenterrådet ved Aarhus 
Universitet og Aarhus Universitets-sport inviterer alle studerende i Aarhus til en festlig dag. 

Fra morgenstunden starter vi med diverse sportsturneringer. Alle har mulighed for at melde et 
hold til, hvad enten det er fodbold, håndbold, basket, ultimate, fl oorball eller volley. Hen på 
 eftermiddagen afholder vi det uoffi  cielle danmarksmesterskab i ølbowling, hvor deltagerne er klædt 
ud for at duellere i præcision og promiler. Halv tre fyrer vi op for musikken med BENAL, CHINAH, 
BLAK & JIMILIAN, PHLAKE helt frem til halv elleve, hvor The Minds of 99 runder dagen af. 

Du kan læse meget mere om programmet på storfredag.dk eller følg “Danmarks Største  Fredagsbar 
og Idrætsdag” på Facebook. 

Husk! Der er gratis entre hele dagen, og alle er velkomne! Vi glæder os til at se dig!
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Sekretariatet
Til at varetage alle disse opgaver 
har Studenterrådet et sekretariat, 
der dagligt er åbent for henvendel-
ser. Her er ansat ca. fem personer, 
udover dem der står for Retshjæl-
pen og Delfinen. Der er derudover 
ansat en leder af sekretariatet og 
en bogholder/sekretær. Du er vel-
kommen til at henvende dig inden-
for kontorets åbningstid, hvis du har 
spørgsmål. Åbningstiderne finder 
du på vores hjemmeside.

STUDENTERRÅDETS 
FOKUSOMRÅDER

Forretningsudvalget følger nøje 
med i både den interne og den of-
fentlige debat, og vi reagerer på de 
sager, der har indflydelse på de stu-
derendes hverdag. Studenterrådet 
har bl.a. følgende fokusområder:

Flere studieboliger
Den samlede mængde studeren-
de i Aarhus stiger kontinuerligt, og 
i årevis har der været en enorm 
uligevægt mellem det øgede antal 
studerende og antallet af nybygge-
de ungdomsboliger. Hvert år i tiden 
omkring studiestart oplever vi stu-
derende, der pendler langvejs fra i 
månedsvis, bor i containere, sover i 
biler eller hos velvillige familiemed-
lemmer, venner eller bekendte. Stu-
denterrådet arbejder sammen med 
universitetet, Aarhus Kommune og 
andre for at forbedre de studeren-
des boligsituation. Vi har som mål-
sætning, at universitetets ledelse 
tænker ungdomsboliger ind i pla-
nerne for et nyt campus på kom-
munehospitalsgrunden. Ydermere 
lobbyerer vi overfor kommunen for 
at presse dem til at bygge flere stu-
dieboliger i byen.

Studenterrådet har i flere år kørt So-
faformidlingen, hvor man kan blive 
matchet med personer, der låner 
deres sofa ud til hjemløse stude-

rende. Igen i år vil Studenterrådet i 
samarbejde med Danske Studeren-
des Fællesråd lancere et lignende 
initiativ, der kaldes Couch Share.

Implementering af 
Fremdriftsreformen
Studenterrådet har siden 2013 
arbejdet for en fuld afskaffelse af 
Fremdriftsreformen. Den har til for-
mål at få de studerende hurtigere 
gennem studierne. Dette har store 
konsekvenser for kvaliteten og flek-
sibiliteten af uddannelserne. Der-
for har Studenterrådet kæmpet en 
hård kamp for en fuld afskaffelse. 
Dog er dette ikke lykkedes endnu, 
men grundet de studerendes hårde 
kamp mod reformen er den blevet 
revideret tre gange og er nu blevet 
ændret, så der igen er kommet lidt 
mere fleksibilitet tilbage til de stu-
derende. Studenterrådet kæmper 
dog videre for mere fleksibilitet, 
da Fremdriftsreformen revideres i 
sommeren 2017. Studenterrådet 
vil derfor det kommende år samle 
historier ind fra berørte studerende 
for at presse ledelsen til at løsne de 
strenge krav. 

Du kan læse mere om Fremdrifts-
reformen her: www. studerende.
au.dk/studier/fagportaler/arts/stu-
dievejledning/fremdriftsreformen/

SU
Debatten om SU har fyldt enormt 
meget i medierne i foråret, og vi ved 
endnu ikke, om der bliver stillet et 
konkret forslag om forringelser af 
SU’en. Studenterrådet vil arbejde 
hårdt og konstruktivt mod eventu-
elle forringelser af SU’en. Dette vil 
vi gøre i samarbejde med de øvrige 
universiteters studenterorganisatio-
ner i Danske Studerendes Fælles-
råd, hvor Studenterrådet også er 
repræsenteret.
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KANTINER

Universitetets kantiner er gode al-
ternativer til madpakken, og det er 
oftest billigere at købe mad her end 
andre steder i byen. Ofte vil du må-
ske være tilbøjelig til at sætte kursen 
mod den nærmeste kantine, men 
der er stor forskel på pris, kvalitet 
og atmosfære i de mange forskel-
lige kantiner, så det kan altså godt 
betale sig at snuse lidt rundt for at 
finde lige præcis din favorit! Her har 
du dem, der ifølge Studenterhånd-
bogen er et besøg værd: 
 
De fleste studerende ved, hvor 
Studenternes Hus ligger. Derfor 
er Stakladen et nemt og neutralt 
sted at mødes, når man skal spi-
se sammen med studerende fra 

forskellige studieretninger. Mange 
ansatte på universitetet spiser her, 
og det er også et oplagt sted at lave 
gruppearbejde. For mange emmer 
stedet desuden af gode minder fra 
arrangementer i det store lokale, der 
blandt andet også benyttes til kon-
certer og stand-up. På den modsat-
te side af gaden finder du Statsbib-
liotekets Kantine, som klart også 
kan anbefales. Her finder du dagligt 
to forskellige varme retter, salatbar, 
sandwiches og et stort udbud af ka-
ger. Kom gerne i god tid for at have 
størst muligt udvalg.  
 
Matematisk Kantine er nok mest 
berømt for at have universitetets 
absolut bedste kagebord; derfor er 
den også kendt som ”kagekanti-
nen”. Men de laver altså også god, 
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gedigen mad til særdeles fornuftige 
priser. Du kan anskaffe dig et kanti-
nekort, der giver 10% rabat på alt, 
og som også kan bruges i Fysisk og 
Kemisk Kantine. I Matematisk Kanti-
ne er der desuden også aftenåbent, 
hvor der tilbydes en stor og lækker 
all-you-can-eat buffet.  
 
Fra den højtbeliggende Fysisk Kan-
tine er der fantastisk udsigt ud over 
Aarhus by. I Kemisk Kantine kan 
du få friskpresset juice og forskellige 
grøntsagsshots. Studenterhusfon-
den driver blandt andre Samfunds-
faglig Kantine, Nobelparkens 
Kantine, INCUBA på Katrinebjerg 
og Stakladen. Her er fokus på øko-
logi og bæredygtighed, og maden er 
ekstra lækker (men også lidt dyre-
re). Især kantinen i Nobelparken har 
en mundvandsfremkaldende salat-
bar, og der er gode muligheder for 
at spise vegetarisk. Sidst, men ikke 
mindst bør du også prøve kantinen 

på BSS Caf’Inn, der ligger i store, 
lækre og lyse lokaler med moderne 
indretning. Også her er der længe 
åbent, så du kan snuppe en mund-
fuld aftensmad, hvis læsningen 
trækker ud.  

GRATIS RETSHJÆLP 
FOR ALLE

Vidste du, at Studenterrådet har en 
retshjælp? Det betyder, at du som 
studerende – ligesom alle andre – 
kan få gratis juridisk rådgivning in-
den for stort set alle områder. Har 
du en urimelig udlejer, skal du giftes 
med kæresten, eller er du blevet 
snydt på Den Blå Avis, så tag kon-
takt til os. Retshjælpen består af 16 
engagerede jurastuderende, som 
brænder for at hjælpe mennesker 
gennem den kringlede paragraf-
jungle.

4 Ansættelsesforhold.
4 Lejeforhold.
4 Skilsmisse, forældremyndighed, samvær, dødsfald, arv osv. 
4 Erstatnings- og forsikringsforhold.
4 SU og sociale ydelser.
4 Køb og salg af genstande.
4 Forbrugerrettigheder.
4… og meget mere!
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Psykolog Victor Duarte

Nyt studie
Ny  by

Nye udfordringer

Konsultationer tilbydes på: 

• Spansk

• Portugisisk

• Dansk

• Engelsk

Speciale i kulturelle udfordringer

Studiepris 

500,-

Kontakt:
Psykolog Victor Duarte • Telefon: 42 800 289
webpage: psykolog-victorduarte.dk

pr. time
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Er din lejekontrakt i orden?
I Aarhus er der mange, som bor til 
leje. Mange bor hos boligforeninger 
og lignende, men et stadig større 
antal bor hos private udlejere, og 
ikke alle private udlejere har helt 
styr på lejeloven og de rettigheder, 
lejerne har.

Det er derfor vigtigt, at man er klar 
over, hvilke forpligtigelser og rettig-
heder man har som lejer, og om der 
er noget særligt, man skal være op-
mærksom på, når man underskriver 
en lejekontrakt.

Hos Studenterrådets Retshjælp 
kan vi gennemgå din lejekontrakt 
og fortælle dig, hvad du skal være 
opmærksom på, så du undgår pro-
blemer med din udlejer, ligesom vi 
kan vejlede dig vedrørende allerede 
opståede konflikter. Du kan ligele-
des få hjælp til at vurdere, hvorvidt 
du betaler for meget i husleje. 

Hvor finder du os? 
Studenterrådets Retshjælp bor ved 
Studenterrådet i Studenternes Hus 
(på samme side som Unibaren). 
Du kan kontakte os på e-mail ret@
sr.au.dk, ringe til os på 8715 3878 
eller møde personligt op i åbnings-
tiden. Derudover kan vi hver tirsdag 
findes nede på Dokk1, hvor der er 
mulighed for at få personlig rådgiv-
ning. Retshjælpen har tavsheds-
pligt, hvilket betyder, at personlige 
oplysninger og anden information 
ikke videregives til nogen.

Læs mere, og find vores åbningsti-
der under ’Retshjælpen’ på: 
srretshjaelp.dk

BØGER, LÆSESTEDER
OG LÆSEVANER  

Som studerende på en videregåen-
de uddannelse skal du igennem rig-
tig meget læsestof; det kan være alt 
fra 20 til 200 sider fra gang til gang. 
Det kræver en del selvdisciplin, en 
god solid bog og et hyggeligt sted 
at læse. 

Anskaffelse af bøger 
Nye bøger kan anskaffes hos 
Stakbogladen, som har til huse 
på Nordre Ringgade 3 (lige under 
Studenterrådets lokaler). Stakbog-
laden dækker stort set alle fagom-
råder. Derudover fratrækkes 10% 
studierabat på den angivne pris. 
Rådgivning om de enkelte fagspeci-
fikke bøger foregår på de forskellige 
studier. Hos Medicinerladen FADL 
på Nørre Allé 32 sælges bøger til 
studieretninger på Health. Her fås 
også 10% rabat til studerende. På 
hjemmesider som saxo.dk og plus-
bog.dk kan også købes studiebøger.  

På pensum.dk kan du købe brug-
te bøger af andre studerende eller 
selv sælge dine gamle studiebø-
ger. Udenlandske lærebøger kan 
anskaffes på amazon.co.uk eller 
rakuten.co.uk. På ventus.dk kan du 
desuden downloade kompendier og 
vejledninger gratis. Derudover er 
der en del facebookgrupper, hvor 
pensum sælges. 

At låne studiebøger på biblioteket 
er også en mulighed; ofte skal du 
dog være opmærksom på, at der er 
lange ventelister. Men hvis du står 
og skal vælge mellem flere bøger til 
samme pensum, er det en fordel at 
låne de forskellige bøger og derefter 
finde ud af, hvilken der passer bedst 
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4 Husk at se efter udgaven af  
     lærebogen på pensumlisten.

4 Ved køb af bog følger der  
     ofte en online adgang med til    
     e-bogen.  

til dig, inden du laver den helt store 
investering. Statsbiblioteket er en 
god mulighed, hvor al bestilling af 
materiale foregår via deres hjemme-
side. Det skyldes, at bøgerne ikke 
er frit tilgængelige som på offentlige 
biblioteker, men skal findes frem fra 
det store bogtårn, der utvivlsomt er 
Statsbibliotekets kendetegn. Det er 
en fordel at registrere dig som låner 
på Statsbibliotekets hjemmeside, 
det giver dig fri adgang til online da-
tabaser over videnskabelige artikler 
og tidsskrifter, e-bøger, leksika og 
ordbøger. Dokk1, som er beliggen-
de på havnen, er hovedbiblioteket i 
Aarhus, og derudover er der en del 
lokalbiblioteker rundt omkring i Aar-
hus, hvor adskillige af bøgerne også 
kan lånes. Også her skal du være 
opmærksom på ventelister.

Læsesteder 
Der er mange læsesteder omkring 
Aarhus universitet. Statsbibliote-
ket har en stor læsesal, hvor tab af 
selv den mindste kuglepen vil runge 
i hele rummet; men det forhindrer 
ikke de andre læsende i at bidrage 
med et sødt smil og et lille hej, når 
man møder ind om morgenen. Der-
udover findes der ved siden af en 
lidt mindre læsesal, hvor der ikke er 
nær så stille, der gøres nemlig flit-
tigt brug af tasteturet. På Statsbib-
lioteket er der mange gruppeborde 

og hyggelige kroge, hvor man kan 
slappe af. 

Aarhus University Library har 
flere biblioteker med dejlige læse-
pladser rundt omkring på Campus. 
Studerende på fakultetet Arts benyt-
ter sig ofte af bibliotekerne i Nobel-
parken, Katrinebjerg, Moesgård og 
Kasernen. For studerende på He-
alth er betjeningsstederne Psykiatri 
i Risskov, Victor Albeck bygningen 
og Folkesundhed. Studerende på 
Science and Technology bruger of-
test bibliotekerne på Katrinebjerg, 
Navitas og AU Library i Ny munke-
gade. Studerende på Aarhus BSS 
benytter sig ofte af AU Library på 
Fuglesangs Allé, Bartholins Allé og 
Nobelparken. AU Library dækker 
alle fakulteter og består af fantasti-

Statsbiblioteket
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ske og hjælpsomme medarbejdere. 

Dokk1 på havnen er et fantastisk 
sted at læse og slappe af. Dokk1 har 
læsesale, studiepladser og gruppe-
pladser til enhver smag. Der er en 
dejlig udsigt og et skønt miljø med 
forskellige slags mennesker – be-
stemt ikke studerende allesammen. 
Stemningen er god og studievenlig 
på en mere afslappet måde i forhold 
til de traditionelle læsesale.    

Læsevaner 
Det vigtigste er at forstå, at alle læ-
ser på forskellige måder. Der er ikke 
en måde, som er rigtig, men hver 
person har sin egen måde på læse 
og lære på. Det svære er at finde 
den læsemåde, der passer aller-
bedst til én selv. Det er kun muligt 
at finde ud af ved at afprøve forskel-
lige måder. Nogle personer læser 
meget langsomt og forstår pensum 
samtidig, andre læser meget hurtigt 
og vender tilbage via opgaver eller 
under repetition, så forståelsen fås 
ved at gennemarbejde pensum, at-
ter andre kan skimme teksten og 
udvælge dét, de finder vigtigt. Der 
kan også suppleres med nettet, vi-
deoer fra Youtube og andre online 

læremuligheder. At sammenligne 
sig selv med sidemakkeren er me-
get naturligt, men husk altid på, at I 
er forskellige og har forskellige læ-
sevaner. 

DELFINEN 
– DIT STUDIEMAGASIN 

Delfinen er Aarhus Universitets offi-
cielle studiemagasin, som er svøm-
met de studerende i møde, siden 
det blev søsat i 1990. Magasinet er 
gratis og uafhængigt og bestræber 
sig på at have et bredt udvalg af ar-
tikler, så der er noget for enhver stu-
diemæssig smag. Delfinen sætter 
fokus på liv – studenterliv, natteliv, 
kulturliv, rejseliv og byliv. Delfinen 
har fingeren på studiepulsen og bi-
drager med både seriøse og under-
holdende artikler om unilivet på godt 
og ondt. Har du brug for en guide til 
universitetets bedste kantiner? Står 
du og mangler lidt inspiration til at få 
din SU til at række? Er du nytilflytter 
og vil gerne vide, hvad Aarhus har at 
byde på? Så er det Delfinen, du skal 
have fat i. Bladet er både for gam-
le og nye studerende, og det er et 
godt indblik i kulturen på AU. Bladet 
skabes af frivillige studerende, som 
har kastet sig ud i artikelskrivning og 
fotografi. Det udkommer otte gange 
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Da jeg tidligere på året stødte på 

et stillingsopslag på AU’s jobbank 

om at blive turistguide i Grønland i 

sommerferien, gjorde jeg mig ikke 

mange tanker om landet, før jeg 

sendte min ansøgning. Heller ikke 

i løbet af de mange timers terpen 

af grønlandsk klima, kultur og fau-

na var det naturen, der kaldte på 

mig. Det var først, da jeg pludselig 

stod på kanten mellem is og fjeld 

efter en lang flyvetur, at det gik op 

for mig, at naturen her var noget 

helt særligt. For i Grønland er na-

turen så storslået, at man slet ikke 

kan forestille sig det, og diversite-

ten i landskabet skaber skærende 

kontraster mellem ishav og fjeld, 

mellem planter og sten, mellem 

mennesker og natur....

Det var ikke en øjeblikkelig kærlig-hed, Aarhus, det skal du vide, mere sådan én, der kom langsomt snigen-de - ligesom Letbanen. 

I starten var du ikke andet end Aal-borgs anonyme storebror, med IKEA, Grauballemanden og en færge til Od-den. Århus med Å hed du dengang, hvor jeg tog toget for at besøge min veninde i kedelige Hasle, og jeg var ikke yderligere imponeret over dine grå boligblokke og frygtindgydende Bilka. 

Men så ville skæbnen, at Aarhus Universitet optog mig på ét af sine studier, og efter lidt glædelig frem-lejning rundt omkring endte jeg midt i Saurons øje, på Parkkollegierne midt i uniparken. Her, i det absolut-te epicenter for campus, kunne jeg for første gang rigtigt glædes over dig, Aarhus. Fra min tronende altan beskuede jeg cyklende studerende, fortravlede undervisere, snottede børnehavebørn og larmende ænder. Her kunne jeg for første gang se dig i et lidt større perspektiv, Aarhus, se, at du rummer meget mere end først antaget, at jeg nok havde været lidt hurtig til at dømme dig. Men......

om året og kan findes i standere 
overalt på universitetet og andre ud-
dannelsesinstitutioner. Det kan også 
læses på vores hjemmeside, hvor 
du ligeledes finder en masse artik-
ler og anmeldelser, som ikke er at 

finde i bladet. Har du selv mod på at 
fabrikere artikler, tage billeder, lave 
illustrationer eller blot være med på 
en kigger, så er du hjerteligt velkom-
men til vores redaktionsmøder. Vi 
leder altid efter nye skribenter. Erfa-
ring med at skrive er ikke noget krav. 

Er du nysgerrig efter at vide mere? 
Giv vores facebookside et like el-
ler smut ind på vores hjemmeside 
www.delfinen-magasin.dk. 

Har du spørgsmål omkring, hvordan 
du kommer til at skrive for magasi-
net, så kontakt redaktionschef Trine 
Møller på tlf: 50 56 40 33.

Her er et uddrag af et par af de ar-
tikler, som man har kunne læse i 
Delfinen i år:
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TOUR DE FREDAGSBAR

Uni er ikke kun lig med forelæs-
ninger, tykke bøger og læsesale. 
Det er også øl. Masser af øl. Hver 
fredag kan du derfor se studerende 
i massevis kravle ud fra læsesale-
nes mørke dyb og støvede bøger 
og drage mod fredagsbarer i Uni-
versitetsparken og diverse kantiner 
rundt om i byen. Fredagsbarerne 
fungerer som samlingssted for 
de studerende og drives af stu-
denterforeninger på de forskellige 
studieretninger. Så når du er kom-
met dig over de første indtryk efter 
rusugen, er det tid til at udforske 
campus, de andre studier og ikke 
mindst de andre studerende. 

Umbilicus - Medicinsk 
Fredagsbar
Medicinernes fredagsbar findes i 
Uniparken, og her finder du i sand-
hed en fest. Det er ikke her, du kan 
sidde i stille og rolige omgivelser 

og hyggesnakke over en øl eller 
ti. Til gengæld er baren helt ideel, 
hvis du vil ud at feste, slå dig løs og 
demonstrere dine dansemoves på 
et tætpakket dansegulv. 

Katrines Kælder
Finlandsgade nr. 22 huser fredags-
baren på Katrinebjerg, hvor de 
ingeniørstuderende har hjemme. 
Baren i kælderen åbner kl. 13.00 
og udskænkningen fortsætter til 
kl. 02.00. I Katrines Kælder er der 
som regel konkurrencer med læk-
re præmier – ofte nogen, der kan 
drikkes. 

Theos Bar
Teologis fredagsbar i Nobelparken 
er klart et besøg værd. Her er øl-
lene billige, og hvis du tjekker ind 
på Facebook, byder baren på et 
gratis shot. Der spilles op til fest 
med pop- og rockmusik, ny som 
gammel, så her er du garanteret 
fest og farver.

Kasernebaren
Kasernebaren på Langelandsgade 
er de æstetiske fags fredagsbar. 
Der er ofte livemusik til at sprede 
hygge og feststemning, så sørg for 
at kridte danseskoene! 

Samfundsfaglig Fredagsbar
Jura, Statskundskab og Psykologi 
afholder i fællesskab fredagsbar i 
Samfundsfaglig Kantine. Her dy-
stes der i Bezzerwizzer og bordfod-
bold over iskolde fadøl, og i baren 
kan du være heldig at rafle dig til 
en gratis øl. 2-3 gange pr. seme-
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ster afholdes der desuden lang fre-
dagsbar, hvor dansegulvet er fyldt, 
og festen ikke slutter før kl. 02.00.

@lkymia
I Kemisk Fredagsbar finder du 
hver måned nye, sprængfarlige 
tilbud såsom ultrabillige shots og 
månedens drink til en 10’er. Hvis 
du er heldig, er der temafest, og 
så kan du forvente dedikeret op-
pyntning og seriøs udklædning 
fra kemikerne.

FRED – Historisk Fredagsbar 
I lokale 234 i bygning 1483 i 
Nobelparken har Historisk Fre-
dagsbar til huse, og her holder 
de hver fredag åbent til kl. 00 
(én gang om måneden til kl. 
02). Det er her, de humanisti-
ske studerende tager hen for 
at feste, når de andre barer i 
Nobelparken lukker og sluk-
ker, og man kan derfor støde 
ind i både teologi-, spansk- og 
selvfølgelig historiestuderende 
på dansegulvet. FRED har et 
bredt udvalg af både øl og tø-

4 ARABAR         (Arabisk- og Islamstudier)
4 Biologisk fredagsbar (Biologi)
4 Chaos (Geoscience)
4 Die Rote Zone 
     (Molekylærbiologi og -medicin)
4 Esperanto (Diverse sprogfag,       bl.a. engelsk og spansk)
4 Fredagsbar.dk (Medie- og       informationsvidenskab)
4 Fredagscaféen (Datalogi)
4 Fysisk Fredagsbar (Fysik)
4 Kalkulerbar (Matematik)
4 Konverterbar (Økonomi)
4 KOMMAbar (Nordisk og      Lingvistik)
4 Kurts Strandbar 
     (Journalisthøjskolen)
4 Nonsens 
     (Erhvervskommunikation)
4 Pod Stolom (Østeuropastudier)
4 Penta Rei 
     (Filosofi- og idéhistorie)
4 SIFFOS 
     (Folkesundhedsvidenskab)
4 Studenterbaren
4 Symposion (Klassiske fag)

Studenterbaren
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sedrinks. Den billige brandert sik-
res af Ceres Top til en 10’er eller 
endnu bedre: Et Aarhussæt til 15 
kr. FRED er også leveringsdygtige 
i Bezzerwizzer, tænkeboks eller 
bordfodbold, men pas på – histo-
rikerne er kendte for deres paratvi-
den, heldige terninger og sublime 
skills i bordfodbold. 

Klubben
Klubben er fredagsbaren på BSS, 
og kan du hver fredag aften finde 
høj musik og dansegulv. Tæsk dine 
venner i brætspil, bordfodbold eller 
beerpong, og glem ikke at smage 
signaturdrinken ”Lille Fugl”, der er 
et absolut must. Men pas på – den 
slår hårdt! Klubben holder løbende 
fester med forskellige temaer, og 
du vil ikke gå glip af deres årligt 
tilbagevendende arrangementer 
Børsbar og Club Klub! 

Eforen
Når de andre fredagsbarer lukker, 
og du stadig ikke er klar til at vende 
snuden hjemad, skal du sætte kurs 
mod Eforen tæt på Statsbiblioteket. 
Det er kollegiernes fredagsbar, og 
her tilbyder de et udvalg, som både 
er billigt og indeholder alt fra Ceres 
til specialøl og stærke drinks. Og 
så smider de dig ikke ud før klok-
ken 5.00!

KAPSEJLADSEN 
– KAMPEN OM DET 
GYLDNE BÆKKEN

Har du ikke allerede hørt om Kap-
sejladsen, skal du nok komme til at 
stifte bekendtskab med det legen-
dariske arrangement. Kort fortalt 
går det ud på, at omkring 25.000 
studerende hvert år i slutningen 
af april/starten af maj samles i 
Universitetsparken langs universi-
tetssøens bredder til den berømte 
og berygtede dyst: Kapsejladsen – 
Kampen om Det Gyldne Bækken.
Allerede i løbet af de tidlige mor-
gentimer er parken blevet for-
vandlet til én stor festivalplads, 
hvor studerende fra alle fakulteter 
og vidt forskellige studieretnin-
ger holder morgensamling i ægte 
festivalånd, med alt hvad det in-
debærer af hjemmebagte boller, 
øl, Gammel Dansk, bannere og 
elendig mobildækning. Sådan 
beskriver man måske i virkelig-
heden bedst Aarhus Universitets 
ubestridt største, tilbagevendende 
sociale begivenhed. 

Men hvad går det hele ud på? Jo, 
nu skal du høre. Kapsejladsen er 
en dyst mellem de forskellige fest-
foreninger på universitetet. I hvad 
der bedst kan beskrives som en 

Kapsejladsen
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udvidet ølstafet kombineret med 
en sø, flere heats og tilsat et par 
farverige kajakker, kæmper for-
eninger som Umbilicus (Medicin), 
Ambrosia (Sygeplejerskerne) og 
TÅGEKAMMERET (Det Naturvi-
denskabelige Fakultet) mod hin-
anden til sidste (øl)dråbe om det 
prestigefyldte trofæ Det Gyldne 
Bækken. 

Foreningerne investerer både tid, 
blod, tårer, penge, lever og sved 
i månederne op til dysten, og al-
lerede i februar kan du spotte 
dedikerede og vinderlystne besty-
relsesmedlemmer øve deres ka-
jakteknikker i Unisøen. 

Kapsejladsen indledes med stor-

stilede introer fra de forskellige 
foreninger, og sejladsen har tid-
ligere været kommenteret af en 
perlerække af kendisser, som for 
eksempel Jørgen Leth og makker-
parret fra Monte Carlo Esben Bjer-
re & Peter Falktoft, borgmester 
Jacob Bundsgaard og Simon Juul. 

Efter overrækkelsen af Det Gyldne 
Bækken samles folk til efterfester 
rundt omkring på universitetet og i 
byen. Uanset om du vælger at af-
slutte din ølfyldte dag på din lokale 
fredagsbar, til Eforens årlige fej-
ring eller til det officielle Afterparty 
med livemusik og DJ’s, er der ga-
ranti for fest og farver! 
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SPISESTEDER 

Er dit køleskab heller ikke automatisk 
genopfyldende? Smager sovsen ikke 
helt af det samme, som når mor laver 
den? Er du træt af pasta og ketchup 
i uendelige baner? Så er det godt, at 
der findes et utal af lækre madsteder 
i Aarhus. Og nogle af dem tilbyder 
endda mad til særdeles SU-venlige 
priser.  

Caféer 
Sun Shine Sandwich er Aarhus’ 
bedste sandwichsted; især nr. 3 ”Mi-
mi’s” med nachos, guacamole og 
cheddar kan vist kaldes for en Aar-
hus Special. Går du op i sundhed og 
økologi, så smut forbi Café GLAD, 
hvor sund og velsmagende mad er i 
højsædet. Prøv deres salatbar, som 
varierer hver dag, og gå ikke glip af 
deres hjemmebagte brød og kager. 
Hvis du er til lækker, anderledes og 
tyrkisk inspireret cafémad, så besøg 
Café Gemmestedet, hvor du oven i 
købet får 10% studierabat. Føler du 
for at slippe din indre sukkergris løs, 
så læg vejen forbi Globen Flakket 
for enden af åen. Her kan du hver 
eftermiddag få lov til at mæske dig i 
en stor og mundvandsfremkaldende 
kagebuffet for bare 39 kr. Globen er 
også gode til at lave andet end kage 
og byder desuden både på brunch, 
frokost og aftenmenuer. Vil du aller-
helst bare have mest mulig mad for 

pengene, så er Dalle Valle i Bruuns 
Galleri et godt bud. Her kan du gå 
ombord i en brunch/frokostbuffet eller 
en aftenbuffet for hhv. 79 og 119 kr. 
City Café i Guldsmedgade byder på 
både dansk og fransk mad til rimeli-
ge priser. Maden laves fra bunden, 
og de byder også på takeaway. På 
Café Englen kan du få den ultimative 
caféburger med kartofler og aioli eller 
deres salat med langtidsstegt kylling, 
der smager lige så englene synger. 
Maden skal selvfølgelig nydes i den 
hyggelige gårdhave. 
 
Restauranter 
Er du villig til at ofre lidt mere, kan 
du på Den Rustikke i Mejlgade få 
en toplækker treretters menu for kun 
185 kr. Her er lyset dæmpet, stemnin-
gen hyggelig og menukortet rustikt. 
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Om tirsdagen skal du besøge Le 
Coq, som er et skævt fransk mad-
sted, hvor du får en portion mad og 
en stor fadøl for en flad halvtredser. 
Om sommeren er græsplænen for-
an restauranten proppet med unge 
mennesker, der nyder den lækre 
og billige mad. For kun 95/125 kr. 
for hhv. to og tre retter er Aarhus fa-
voritten Oli Nico i den billige ende 
af takeaway restauranter, men det 
betyder bestemt ikke, at niveauet er 
lavt. Deres retter er velsmagende og 
varierer fra dag til dag, så hvad mon 
de byder på i morgen? På Basilic og 
Olive i Mejlgade kan du medbringe 
egne drikkevarer. Begge steder kan 
studerende mandag-torsdag få tre 
retter for 205 kr. På givne tidspunkter 
fredag/lørdag er der 25% rabat hos 
Basilic. Vi du op i den dyrere ende, 
kan Restaurant Latin anbefales. 
Det er en lille fransk klassiker i La-
tinerkvarteret. De har en fantastisk 
fiskesuppe!

DRIKKESTEDER 

Hvor tager man hen, når fredagsba-
rerne lukker, eller hvis du bare træn-
ger til en god kop kaffe? I Aarhus 
finder du alt, hvad dit hjerte begærer 
– hvad enten du er til bodegahygge, 
larmende og dansende diskoteker, 
velsmagende kaffe eller delikate 
drinks.  
 
Kaffebarer 
På Løves Bog- og Vincafé er der 
arbejdsro til at læse, studere eller 
holde læsemøde, mens kaffen indta-

ges. Desuden kører de med koncep-
tet ”Køb en bog og få en kop kaffe 
gratis”, så hvis du er en rigtig bog-
orm, har du her mulighed for både 
at score dig en litterær oplevelse og 
lidt forkælelse til smagsløgene. Lidt 
længere nede ad Nørregade finder 
du vinderen af den fornemme titel 
’Byens Bedste Café 2015’: Café 
Kaffegal. Det er en i alle henseender 
bæredygtig café, der, som de selv 
skriver: ’tager et krystalklart socialt 
ansvar’. Aarhus’ bedste kaffe får du 
hos Great Coffee, som både i 2014 
og 2015 fik en guldmedalje ved DM 
i barista. I Latinerkvarteret finder du 
byens ældste kaffebar Altura, som 
bestemt er et besøg værd. Her ser-
veres der ikke kage eller frokost, til 
gengæld må du tage mad med ude-
fra. Mange aarhusianere har Bill’s 
Coffee som stamkaffebar, hvilket er 
forståeligt nok taget stedets hygge-
lige atmosfære i betragtning. Og så 
skader det jo ikke, at de også byder 
på lækre, hjemmelavede kager!

NATTELIVET I AARHUS

Værtshuse
Hvis du er til billige øl og højt humør, 
så er Hjorten lige noget for dig. Dog 
er gennemsnitsalderen her omkring 
40 år, men det er godt sted, hvis du 
vil duellere i Tænkeboks/Snyd og 
Meyer eller quizze i paratviden. Tæt 
på gågaden og åen ligger Vinstuen, 
som altid er propfyldt med en lidt 
lavere gennemsnitsalder end først-
nævnte. Hver onsdag afholdes der 
pubquiz med våde præmier – men 
kom i god tid for at sikre dig et bord! 
Peter Gift er også et anbefalelses-
værdigt sted. Det er blevet kåret til 
Aarhus’ bedste værtshus de sidste 
to år, hvilket er velfortjent med den 
hyggelige gårdhave, lette anretnin-
ger og store udvalg af specialøl fra 
blandt andet ”Aarhus Bryghus”. Og 
så kommer vi jo heller ikke uden om 
Bodegaen, der med sine billige øl, 
gode stemning og placering ved åen 
faktisk er langt mere hyggelig, end 
navnet antyder. Her får du autentisk 
værtshushygge på højeste plan! 



Vi vil derfor gøre vores priser endnu 
mere studievenlige og arrangementer 
ekstra underholdende. Kig ind og nyd 
vores kolde øl og alle vores forskellige drinks.

På Vinstuen garanterer vi god underhold-
ning i form af quiz-aftener, bordfoldbold-
turneringer, live-kampe fra store sports-
begivenheder samt velbesøgte fester.

Vinstuen tilbyder studerende gode
rammer for pubcrawls og fordelagtige priser.

Det er desuden muligt for vores 
gæster gratis at låne Vinstuens lokaler 
til eksempelvis fødselsdage klasse-
fester, julefester og receptioner.

Vinstuen byder endnu et studieår 
velkommen!

Fiskergyde 15, 8000 Aarhus C 
+45 8612 1037

 Åbningstider
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Tirs   11 - 05
Ons   11 - 05
Tors   11 - 05
Fre   11 - 05
Lør   11 - 05
Søn   LUKKET

MEDBRING KUPON
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15 kr.
Tilbuddet gælder mandag - lørdag, 

fredag og lørdag indtil kl. 18 
(i perioden 5/9 - 29/9 2016)
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Barer 
Er du til lækre drinks og fancy cock-
tails, bør du lægge vejen forbi enten 
Slap Af i Studsgade, som laver vir-
kelig gode drinks (især deres egen 
”Lakrids” kan varmt anbefales!), eller 
Herr Bartels ved åen, hvor drinks-
kortet skiftes ud flere gange årligt, så 
du altid kan prøve noget nyt. Det er 
en god idé at komme tidligt, da Herr 
Bartels hurtigt bliver fyldt op med fest-
glade unge mennesker. Hver torsdag 
er der to cocktails for ens pris, så her 
skal du løbe ekstra stærkt for at finde 
et bord. Hvis du er til lidt højere musik 
og frozen daiquiries, så besøg Zenza 
lige ved siden af, men også her bør 
du gøre dig selv den tjeneste at kom-
me i god tid, hvis du ikke vil stå op 
eller danse hele natten. Hvis du deri-
mod er til natlig motion, så gå ned ad 
trappen ved Skt. Clemens Bro og spil 
rundt om bordet i bordtennis på Shen 
Mao, hvor du kan leje et bat for kun 
25 kr. Her er rigtig god stemning og 
reglerne bliver håndhævet, så ingen 
snyd! Har du lyst til et slag pool og en 
øl, finder du Sharks over Busgaden, 
som er et hyggeligt sted med mange 
poolborde.
 
Diskoteker 
Dans til den lyse morgen til musik-
koncerter på Train, eller bliv budt op 

til salsa på Fidels ved åen, hvor du 
ikke skal være genert anlagt. Café 
Paradis (også kaldet ’Den Sidste’) 
omtales som Aarhus’ bedste og hyg-
geligste natbar med både dans, øl 
og cocktails. Den ligger samme sted 
som biografen Øst for Paradis. Der er 
åbent til kl. 03 fredag og lørdag med 
et alderskrav på min. 23 år. Leder 
du efter ægte natklubstemning, skal 
du sætte kurs mod Bernhardt eller 
Hornsleth, hvor du har rig mulighed 
for at slå dig løs på dansegulvet til høj 
musik eller nyde en drink i baren. Er 
du mere til en kombination af snak, 
dans, tyrolerstemning og rigelige 
mængder øl, er steder som Guldhor-
nene, Heidi’s eller Kuhstall noget 
for dig. 

Herr Bartels

Shen Mao
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Aarhus som kulturhovedstad 2017 
Tillykke! Du har besluttet at begynde 
dine studier ved Aarhus Universitet i 
år, og det betyder, at du vil få mulighed 
for at opleve Aarhus som europæisk 
kulturhovedstad i 2017 på nært hold. 
Projektet omfatter ikke kun Aarhus, for 
din nye hjemby har inviteret hele regio-
nen Midtjylland ombord på skibet, hvor 
temaet for arrangementet er LET’S 
RETHINK. Hvad betyder det så for 
dig? Blandt andet kan du hver måned 
i løbet af året deltage i en særlig fuld-
måne-begivenhed (Nej, det ikke bliver 
som Full Moon festerne, du måske 
kender fra Thailand...). 

Herudover bliver der flere MEGA-begi-
venheder i løbet af året, som kan være 
særligt store præsentationer eller ud-
stillinger af en vis kaliber. Du kan se 
frem til en masse løbende arrange-

menter inden for kunst, teater, dans, 
musik, litteratur, gastronomi, arkitektur 
og design!

Aarhus Teater
Det traditionsrige teater har ligget på 
Teatergaden ved siden af Domkirken 
i 116 år. Teatret byder både på mo-
derne dramatik, musicals og klassiske 
opsætninger (typisk i spændende ny-
fortolkninger). Som studerende kan 
du købe billet for kun 50 kr. fra man-
dag-torsdag, og desuden har de et 
særligt nyhedsbrev forbeholdt stude-
rende, og der afholdes særlige studen-
terevents. Til store opsætninger skal 
du være opmærksom på at købe bil-
letter i god tid, hvis du vil have en god 
plads. Tip: Hvis du har højdeskræk er 
det måske en god idé at holde dig fra 
balkonerne - der er langt ned!

Aarhus Teater
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har lyst til at gå og bakse med noget 
træværk eller har en indre kunstner, 
der skal slippes løs. Godsbanen hu-
ser en masse store arrangementer; 
de seneste år tæller blandt andet de-
signmarkedet Finders Keepers, så 
det er værd at holde et vågent øje med 
deres kalender. Stedet tæller også en 
café og en natklub ved navn Double 
Rainbow, så hvis du ikke ved, hvad 
du skal bruge din fredag på, så er det 
ikke længere redaktionen på Studen-
terhåndbogens skyld! 

Musikhuset Aarhus er kendt for ople-
velser til enhver smag og for sin unikke 
arkitektur. Især er den 2000 m2 store 
glasoverdækkede foyer kendt for sin 
udstråling. Der er stor aktivitet i Musik-
huset, heriblandt gratis programmer, 
som vi studerende kan få glæde af. 
Rul ned gennem Musikhusets kalen-
der og opdag sjov og spas – en del 
af det helt gratis. Blandt andet er der 
gratis tubakoncerter, guitaraften, ud-
stillinger og andre koncerter til forskel-
lige priser. Få en hyggelig aften i lækre 
omgivelser i Musikhuset.  

Dokk1 består af Borgerservice og 
Aarhus Hovedbibliotek. Dokk1 tilbyder 
medier, café, projektrum, sale, studie-
celler, arbejdsrum, legeplads og god 
udsigt over vandet. Der er altså utalige 
årsager til at besøge Dokk1 og se sig 
omkring.    

ARoS er Aarhus’ kunstmuseum med 
oplevelser for både børn og voksne. 
Udover de indendørs udstillinger kan 
Aarhus nydes fra Olafur Eliassons 
Your rainbow panorama – regnbu-
en på toppen af bygningen. Museet 
har åbent alle dage på nær mandag. 
Onsdag er åbningstiden fra kl. 10-22, 
hvilket giver studerende med lange 
dage på læsesalene en mulighed for 
at nyde herlighederne. Prisen for stu-
derende er 90 kr. 

En anden mulighed er at blive medlem 
af ARoS Klubben. Fordelene er bl.a. fri 
entre til ARoS i et helt år med gratis 
ledsager, samt invitation til medlems-
aftener 3-4 gange årligt. Derudover er 
der gratis Art Hour Foredrag den før-
ste onsdag i måneden. Andre fordele 
er 10% rabat på hele regningen i Art 
Café el. ARoS Food Hall. Et års med-
lemsskab med de ovennævnte fordele 
koster 380 kr. for en studerende. Så-
dan kan man til billige penge året igen-
nem opleve kulturen og kunsten. Én af 
Aarhus’ unikke fordele.  

På Godsbanen finder du et aarhu-
siansk koncentrat af kreativitet. På det 
gamle godsbaneareal er der oprettet 
et kulturelt samlingspunkt, hvor der 
foregår alverdens ting og sager – lige 
fra teateropvisninger, kunstarrange-
menter, workshops og koncerter til 
arbejdende kunstnerværksteder. Du 
kan også selv leje et værksted, hvis du 

ARoS - Your Rainbow Panaroma Dokk1



        Livet som Aarhusianer          53



54        Livet som Aarhusianer

Øst for Paradis 70 – 90 kr. 
(Der gives 10 kr. 
i studierabat før kl. 18) 

Biografen er mindre end de 
andre biografer, og den er 
kendetegnet ved sin særli-
ge atmosfære og ved både 
at vise nichefilm og mere 
mainstreamfilm. Derudover 
tilbyder biografen ofte arran-
gementer ud over filmene, for 
eksempel brunch og filmklas-
sikere om søndagen, oplæg, 
temadage, foredrag eller op-
læsninger.  

BioCity 70 – 85 kr. 
(Studierabat: 15 kr.) 

En hyggelig biograf på Skt. 
Knuds Torv 15 i Aarhus. Der 
er BabyBio til nybagte foræl-
dre. I ny og næ bliver der vist 
farverige og stemningsfulde 
Bollywood film. Derudover er 
der andre gode events som 
forpremiere osv.   

CinemaxX 70 – 95 kr. 
(Studierabat: 15 kr.) 

Det er én af Aarhus’ store 
biografer med beliggenhed 
øverst i Bruun’s Galleri. Der 
er BabyBio til nybagte foræl-
dre. Den første tirsdag i hver 
måned er der TøseTirsdag, 
et hyggeligt event for kvinder, 
veninder og andre som el-
sker tøsefilm. Der er forskel-
lige events som forpremiere 
osv., som kan nydes.   

Metropol 70 – 85 kr. 
(Studierabat: 10 kr.) 

Biografen er beliggende på 
Trøjborg i Aarhus N. Trøjborg 
er et hyggeligt område tæt 
ved Risskov skov med både 
café og indkøbsmuligheder. 
Nyd området og en film – 
bedre bliver det ikke!  

57
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20
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Læs mere om studierabat 
på NFBIO.DK/AARHUS

Nordisk Film Biografer Aarhus C
Skt. Knuds Torv 15 - 8000 Aarhus C 

Gælder i Gælder i
Nordisk Film Biografer Trøjborg

Tordenskjoldsgade 21 - 8200 Aarhus N 

*Ved fremvisning af gyldig biografbillet og studiekort.

RABAT PÅ 
BILLETTEN

Spar penge på biografbilletter

2 FOR 1 
PÅ KAFFE*

Alle typer kaffe, undtagen iskaffe

FÅ 2,5 L. 
POPCORN* 
Medbring denne annonce

STUDIERABAT 
I  NORDISK FILM BIOGRAFER

KLIP 
HER
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Det er fantastisk at dyrke sport, 
det giver overskud og energi samt 
en masse nye venner. Det er ikke 
nok at få trænet de små grå på ud-
dannelsen, det er også nødvendigt 
at holde kroppen i gang. Aarhus 
tilbyder mange muligheder inden 
for forskellige sportsgrene, og hvis 
ikke det er klubsport, du er interes-
seret i, er der også mulighed for fx 
blot at leje en badmintonbane den 
ene dag og en kajak den anden 
dag. 

Herunder kommer eksempler på 
sportsaktiviteter i Aarhus, så du 
kan blive inspireret og motiveret 
til at gå sportamok! Velkommen til 
Aarhus! 

SPORTSAKTIVITETER 

Der er rig mulighed for at træne i 
Aarhus, hvor aktivitetstilbuddene 
står i kø. Der findes selvfølgelig 
den klassiske mulighed for at gå i 
motionscentre som Fitness Wor-
ld m.fl., men der findes også alter-
nativer. Blandt andet har Aarhus 
Universitets-Sport et godt tilbud. 
For kun 950 kr. om året er der fri 
træning i deres veludstyrede moti-
onscenter. 

Nogle kollegier i Aarhus har også 
tilknyttet motionscentre. Der findes 
også frit tilgængelige udendørs 
fitnesspladser rundt omkring i 
parker og skove i Aarhus. Det er 
simple maskiner og simpelt udstyr, 
som kan holde din form på plads. 

Udendørs fitnessplads i Risskov
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Der findes i alt ti steder, hvor du kan 
træne udendørs, og fire af pladser-
ne er placeret i henholdsvis Ris-
skov, Mindeparken, Tangkrogen og 
ved Læssøesgade. 

Der findes mange forskellige lø-
beklubber i Aarhus. Blandt andet 
er Spæn en løbeklub startet af 
studerende på Aarhus Universitet. 
De holder til i Universitetsparken, 
hvorfra deres løbeture starter. Det 
er en gratis løbeklub for ALLE, så 
du skal bare dukke op til trænin-
gen! En anden velkendt løbeklub er 
Runaar, hvis formål er at skabe et 
socialt fællesskab omkring løb. Det 
er gratis og for alle. Om mandagen 
og om onsdagen mødes Runaar 
ved Skanseparken og om fredagen 
ved Tangkrogen. 

Du kan også prøve kræfter med 
det populære Aarhus Crossfit ved 
havnen, hvor motionsformen prakti-
seres både på amatør- og professi-
onelt niveau. 

En anden mulighed er fx svømme-
stedet Badeanstalten Spanien, 
som ud over svømmehallen også 
byder på wellness. For de svøm-
meinteresserede findes der også 
flere vinterbadeklubber i Aarhus.

Aarhus har også kano/kajakklub-
ber, hvor du kan ro af sted med stil 
i det gode vejr. 

Undersøg alle mulighederne for 
sportsaktiviteter i Aarhus og vælg 
de aktiviteter, der gør dig glad! 

SPORTSEVENTS I AARHUS 

Byens sportslige flagskib er fod-
boldklubben AGF. Klubben bliver 
ofte bare kaldt 'GF' eller 'De Hvi'e 
med reference til spillernes hvide 
spilletrøjer og den aarhusianske 
dialekt. Klubben spiller på Ceres 
Park, hvor der er plads til 20.000 
tilskuere. Så der skulle være rig 
mulighed for at få en billet til hjem-
mekampene, som koster 80 kr. for 
studerende. 

Nyttige oversigtshjemmesider 
over alle sportsaktiviteter i 
Aarhus:
 
4 www.aarhusportalen.dk 
     → Sport og idræt 
4 www. nysport.dk 
     → Sportsklubber i Aarhus     
     kommune 
4 www.aus.dk 
     (Aarhus Universitets-Sport) 

SPÆN løbeklub



        Livet uden for studierne          59

Et andet sportshold, som 
er naboer til AGF, er År-
hus Håndbold. Her 
kan du som stude-
rende nøjes med at 
slippe en 50’er for 
en hjemmekamp.

Bakken Bears 
er suverænt det 
bedste basket-
ballhold i Dan-
mark, og de er fra 
Aarhus. De spiller 
i Vejlby-Risskov 
Hallen, hvor der er 
plads til 1.800 tilsku-
ere, og her kan det 
koste helt ned til 30 kr. 
for en billet. 

Aarhus kan også prale af Jydsk 
Væddeløbsbane, hvor det sta-
digt er muligt at spille på dyr på 
lovlig vis.

FODBOLD 

NB 93
Hvis du er på udkig efter en fod-
boldklub, som ligger tæt på Aarhus 
Universitet, så skal du blot gå nogle 
få meter nord på. NB 93 er en lille 
lokal fodboldklub, som har klubhus 
tæt ved Storcenter Nord og træner 
to gange ugentligt på græsbanen 
på Katrinebjergskolen. Klubben 
har to herrehold i henholdsvis serie 
2 og 5 og rummer et klubhus, hvor 
der er indbygget egen bar med 
dartskive, pool-bord, bordfodbold 
samt storskærm, som er tændt fle-
re gange i løbet af ugen. En stor del 
klubbens medlemmer består af uni-
versitetsstuderende, som læser alt 
lige fra erhvervsøkonomi til kom-
munikation. Læs mere på nb93.dk

Christiansbjerg IF (CIF)
Bor du længere nord for Aarhus, 
ligger der nogle fine fodboldbaner 
omringet af Danmarks Radio, jour-
nalisthøjskolen og Aarhus Skøjte-
hal. Her holder blandt andet Chri-
stiansbjerg IF til, som både har et 

herre- og damehold i Jyllandsseri-
en samt et herrehold i serie 3. Klub-
ben ligger knap 2 km fra universitet.
Læs mere på Cif-fodbold.dk

Skovbakken/FC Vejlby
En af de største fodboldklubber i 
Aarhus med både herre- og dame-
hold, i alle aldre og på alle niveauer.
Vejen dertil fra universitetet foregår 
mest op ad bakke på en stejl stig- 
ning kaldt Randersvej. Når du er  
ved at være fremme, vil du til gen- 
gæld kunne se et dusin flotte fod- 
boldbaner, inkl. en kunststofbane. 

Skovbakken har fusioneret med  na-
boerne fra VIK fra 1. juli 2016 og  vil 
for fremtiden i puljetabellerne  hed-
de FC Vejlby. I folkemunde vil  klub-
ben dog nok blive omtalt som Skov-
bakken en tid endnu, da Bakken har 
89 år bag sig som fodboldklub.
Læs mere på skovbakkenfodbold.dk
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For mange har dagligdagen ud over 
skole været præget af arbejde og 
frivilligt arbejde sammen med søde 
kollegaer. Når man skal til at stude-
re på universitet, flytter mange of-
test væk fra deres omgangskreds, 
deres fritidsaktiviteter og deres 
dagligdag. Pludseligt er der tomme 
huller, som kan være skræmmen-
de. Men der er ingen grund til be-
kymring: Århus byder på et hav af 
muligheder i form af studiejobs og 
frivilligt arbejde, så man kan danne 
sig en ny omgangskreds og holde 
sig beskæftiget. Det eneste, der 
kræves, er, at du som studerende 
har gåpåmod, er opsøgende og 
kommer med et dejligt, friskt smil. 

STUDIEJOB 

Det er dejligt at have et studiejob 
og tjene en ekstra skilling ved siden 
af sin SU. Der er mange måder at 
gøre det på: Nogle ønsker et stu-
diejob i relation til studiet, så man 
kan erhverve sig en masse erfarin-
ger og et netværk, som man senere 
kan drage glæde af på arbejdsmar-
kedet. Andre ønsker sig derimod et 
job, som ikke er studierelevant, så 
man får nye og unikke erfaringer, 
ikke mindes studiet, men får ledt 
tanker væk. 

Studierelevant arbejde  
Et eksempel på et relevant studie-
job er faglig mentor. AU benytter sig 
af faglige mentorer til studerende, 
som har brug for støtte til at skabe 
en studiestruktur og til faglig spar-
ring. Oftest består arbejdet i at mø-
des et givent antal timer med den 
studerende. Det er et spændende 
job, hvor formidling af ens viden er 
kernen. 

Mange studier benytter sig af stu-
denterinstruktorer. Der er forskel-
lige krav til instruktorerne. Ens for 
alle er dog evnen til at kunne for-
midle et svært stof videre på en let 
tilgængelig og forståelig måde. 

En anden mulighed for at finde et 
fagligt relevant arbejde er under 
karrieredagene. Karrieredagene 
er den eneste landsdækkende job-
messe, der henvender sig direkte til 
studerende på flere videregående 
uddannelser. Formålet med dagen 
er at skabe et møde mellem den 
studerende og virksomhederne, 
som tilbyder studiejob og praktik-
plader. Derudover er det en ene-
stående mulighed for at skabe et 
netværk. Karrieredagene afholdes 
hvert år i begyndelsen af marts må-
ned og finder sted i de fire univer-
sitetsbyer. 
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Har man en iværksætter gemt i 
maven, skal man tage et kig for-
bi Studentervæksthus Aarhus 
eller Startit. Her hører man ord 
som tværfaglighed, sparring, bæ-
redygtighed og innovation. Der er 
rig mulighed for at udvikle en idé 
til en virksomhed og skabe sig et 
netværk. 

Ikke studierelevant arbejde 
Ikke studierelevant arbejde kan 
være mange ting. Aarhus kommu-
ne tilbyder mange deltidsarbejds-
pladser; nogle eksempler er hos 
hjemmeplejen, plejehjem, som afla-
ster eller ledsager, mentor, tolk osv. 
Andre jobmuligheder er som tjener, 
ekspedient og vikar på forskellige 
institutioner. Det er blot med at prø-
ve sig frem, så skal der nok dukke 
interessante muligheder op. 

FRIVILLIGT ARBEJDE
 
Frivilligt arbejde er ulønnet arbejde, 
men det er meningsfuldt arbejde, 

og et arbejde man påtager sig an-
svaret for, fordi man interesserer 
sig for det og ønsker at gøre en 
forskel. Frivilligt arbejde er godt for 
CV’et, det styrker ens faglige og so-
ciale netværk, og det giver erfarin-
ger, som kan benyttes på arbejds-
markedet.

Junglen af frivilligt arbejde er svær 
at finde rundt i. Man skal gøre sig 
nogle tanker, inden man søger et 
frivilligt arbejde. Man kan tænke 
over, hvilken målgruppe i populatio-
nen man har lyst til at arbejde med, 
er det børn eller unge, flygtninge 
eller socialt udsatte - der er mange 
grupper at vælge imellem. Man skal 
også vurdere, hvor lang tid man har 
lyst til at bruge på det, da noget 

Nyttige links til søgning af studiejob: 

4 Jobbank.au.dk 
4 Studiejob.dk
4 Ungarbejder.dk 
4 Moment.dk 
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frivilligt arbejde er mere omfatten-
de end andet; ellers er der også 
mulighed for at lave frivilligt arbej-
de udelukkende i sommerferierne. 
Derudover skal man tage stilling 
til, om man har lyst til at lave plan-
lægnings- og organiseringsarbejde 
eller arbejde, hvor man er fysisk 
tilstede for den valgte målgruppe. 
Herunder kommer eksempler på, 
hvad godt der findes i Aarhus: 

Flygtninge
Aarhus Kommune tilbyder frivilligt 
arbejde, hvor man kan indgå i en 
besøgsgruppe på midlertidige bo-
steder for flygtninge i Aarhus. Der 
findes også Aarhus Kommunes 
Frivilligkorps, hvor der arrange-
res sociale arrangementer sammen 
med flygtninge. Dansk flygtninge-
hjælp har en netværksfamilie, hvor 
frivillige hjælper flygtninge med at 
lære byen, foreninger, butikker og 
legepladser at kende. Ungdom-
mens Røde Kors har et program 
kaldet flygtningeMentor, hvor en 
frivillig mentor og en mentee selv 
aftaler, hvad de har lyst til at lave 
sammen. Det er en aktivitet, der 
skal hjælpe de unge flygtninge med 
at lære byen at kende og give dem 
en social oplevelse. Sådan er der 
mange forskellige frivillige tiltag for 
flygtninge. 

Mad og frivilligt arbejde
Madmekka er Dansk Flygtninge-
hjælp Ungdoms og Ungdomskul-
turhusets ugentlige madcafé om 
mandagen kl. 17. De, der kommer 
inden kl. 18, spiser med, og ellers 
står det frit for, hvad deltagerne og 
de frivillige har lyst til at lave. En an-
den mulighed er Café Kaffegal på 
Nørregade 40, som er ejet af den 
frivillige forening ChangeMakers. 
Caféen drives af et mix mellem pro-
fessionelle, ressourcestærke frivilli-
ge og psykisk sårbare mennesker, 
der enten er i praktik eller ansat i 
et skåne- eller fleksjob. Fairbar på 
Nørre Allé 66 er en non-profit café 
drevet af frivillige; konceptet bag 
caféen er frivillighed, bæredygtig-
hed og kreativitet. De serverer læk-

ker mad, specialøl, god musik og 
inspirerende kunst. 

Undervisning 
Mange foreninger tilbyder frivillig 
lektiecafé for børn og unge. Det er 
en måde, hvorpå du som frivillig kan 
få lov at formidle viden og hjælpe et 
andet menneske. Andre foreninger 
på Aarhus universitet er fx Donaid 
under Internation Medical Coopera-
tion Committee (IMCC), som består 
af frivillige medicinstuderende,der 
underviser gymnasieklasser, efter-
skoler og folkeskoler om orgando-
nation. Der er flere muligheder for 
frivilligt at undervise elever indenfor 
de forskellige studieretninger. 

Frivilligt arbejde i ferien 
eller i weekenderne 
Ungdommens Røde Kors afholder 
weekendlejre, hvor udsatte børn får 
en uforglemmelig weekend og et af-
bræk fra hverdagen. Ungdommens 
Røde kors afholder også hvert år 
ferielejr for mere end 1400 børn, 
som normalt ikke har mulighed for 
at komme på ferie. ExcaliCare Chil-
dren’s organisation IVS arrangerer 
en camp for kræftramte unge, som 
kaldes Cool Camp. Den er drevet 
sammen med frivillige, der støtter, 
opmuntrer og laver aktiviteter med 
børnene. Dette er unikke mulighe-
der for dig, der gerne vil være frivil-
lig uden for skolens travle hverdag.  

Nyttige links til søgning af 
frivilligt arbejde: 

4 frivilligjob.dk 
4 frivilligcenteraarhus.dk/
     finddinforening
4 frivillig.dk 
4 urk.dk/hvad-goer-vi/
     ferielejr-og-weekendlejr/
4 excalicare.dk/ 



        Livet uden for studierne          63

’Hvorfor i alverden være med i en 
studieforening?’ tænker du måske. 
Men det er der faktisk rigtig mange 
gode grunde til. For det første møder 
du her andre studerende end dem 
på dit studium. For det andet giver 
det et afbræk fra teorier og bøger, 
et afbræk hvor du kan få indflydelse 
på studielivet, dyrke dine interesser, 
udvikle dig, pleje det sociale, og så 
kan det samtidig bidrage positivt på 
CV'et. 

Der findes foreninger for enhver inte-
resse, smag og ethvert fagområde – 
store som små, studierelevante samt 
langt fra studierelevante. Det gælder 
om at holde øje med opslagstavler, 
flyers og arrangementer for at finde 
lige netop de studieforeninger, der er 
relevante for dig.  

De store studieforeninger
Udover Studenterhus Aarhus, 
SAMS (Studerendes Almen Medi-
cinske Selskab) og Studenterlauget 
er én af de store foreninger Studen-
terrådet ved Aarhus Universitet. 
Her arbejdes der for at give de stu-
derende politisk indflydelse - både 
lokalt på Aarhus Universitet og på 
landsplan. Desuden tilbyder de 
også mere håndgribelige aktiviteter 
såsom Studiemessen, der afhol-
des hvert år i starten af september, 
og forskellige kurser og foredrag. 
Sammen med foreningen Aarhus 
Universitets-Sport (AUS) arrange-

rer Studenterrådet også Danmarks 
Største Fredagsbar og Idrætsdag, 
som finder sted i Universitetsparken 
hvert år den anden fredag i septem-
ber, og som klart kan anbefales at 
møde op til!

Faktisk har Studenterrådet allerede 
haft betydning for dig - de står nem-
lig bag Studenterhåndbogen, som 
du læser i dette øjeblik! Derudover 
er de også hjernerne bag Studie-
kalenderen og studentermagasinet 
Delfinen. 

De mindre studieforeninger
Aarhus Universitets-Sport (AUS) 
er den officielle idrætsforening på 
Aarhus Universitet.  Foreningen, 
der er økonomisk støttet af Aarhus 
Universitet, er for alle studerende på 
universitetet og arbejder for at frem-
me mulighederne for udøvelse af 
idræt med særligt henblik på alsidig 
sports-, idræts- og motionsudøvelse 
blandt de studerende. De arrangerer 
bl.a. en årlig skitur. 

Er du vild med foredrag, bør du kaste 
et blik på Studenterkredsen (Kred-
sen) og Kakofoni. Kredsen foku-
serer på teologi, filosofi, æstetik og 
politik, mens Kakofoni er litterært ori-
enteret. Foreningen har blandt andre 
haft besøg af storforfatteren Søren 
Ulrik Thomsen og rapperen Per Vers. 

Har du mod på at lave radio, kan du 
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blive frivillig hos Aarhus Studenter-
radio. Tuner du ind på 98,7 FM, kan 
du lytte til mange forskellige stude-
rende fra både Arts, Science and Te-
chnology, Health og BSS (School of 
Business and Social Sciences), der 
hver især sætter deres eget præg på 
en anderledes radiokanal. Selv kal-
der de sig for en 'græsrodsradio, der 
udfordrer radiokonventionerne'.

Er du bedre til at skrive end til at 
snakke, er der rig mulighed for at 
udfolde dit talent på ét af de mange 
studentermagasiner. Alt afhængigt 

af dit studiemæssige tilhørsforhold 
kan du blandt andre skrive for Acuta 
(Medicin), Kandestøberen (Stats-
kundskab), Kontekst (Katrinebjerg), 
Psyklen (Psykologi), Paragraf (Jura) 
eller Delfinen (Studenterrådet).

4 Studenterrådet: sr.au.dk
4 Aarhus Universitets-Sport: aus.dk
4 Aarhus Studenterradio: aasr.dk
4 Studentermagasinet Delfinen: 
      delfinen-magasin.dk
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Genbrug er meget mere end bare 
gammelt skrammel! Genbrug kan 
være mange ting, blandt andet møb-
ler, tøj, bøger, lamper, verdenskort, 
billedrammer, porcelæn osv. Du kan 
finde guld og enestående samt unik-
ke fund, som kun du har. Genbrug er 
også en god måde, hvorpå du som 
studerende kan spare en masse pen-
ge. Nedenfor finder du en oversigt 
over genbrugsbutikker i Aarhus, hvor 
du kan finde lige det genbrugsguld, du 
leder efter! 

Genbrug i Midtbyen, Aarhus C 
• Jolly KK (Kirkens Korshær) 

med lidt af det hele.   
(Vestergade 37)

• Da Capo har kvalitetsgenbrug 
med nøje udvalgte genbrugsvarer.  
(Borggade 9)

• Aarhus Retro og Trend 
• (Vesterbro Torv 10) 
• Frelsens Hær Genbrug  

(Nørregade 46) 
• Rodekassen    

(Frederiks Alle 117)

Genbrug i Aarhus N 
• Igen (Kræftens Bekæmpelse) 

(Åbogade 36)
• Blå Kors Genbrug   

(Paludan-Müllers Vej 38)
• Genbrugsen Tordenskjold  

(Tordenskjoldsgade 2)

Genbrug i Aarhus V 
• Folkekirkens Nødhjælp Gen-

brug (Silkeborgvej 285)
• Genbrugsland (Edwin Rahrs 

Vej 32, Brabrand - Bazar Vest)

Genbrug i Aarhus S 
• Brugtvare Terminalen   

(Øllegårdsvej 3 i Viby J)
• D’IN Genbrug   

(Skanderborgvej 212 i Viby J) 
• Genbrugsen Viby  

(Grundtvigsvej 4 i Viby J) 

Ud over genbrugsbutikker afholdes 
der i Aarhus en masse genbrugse-
vents, hvor du selv kan deltage som 
sælger, eller du kan nyde arrange-
menterne som køber. Herunder næv-
nes forskellige genbrugsevents, som 
du kan deltage i! 

Genbrugsevents 
Second Hand Bazar afholdt af Stu-
denterhuset, hvor du kan sælge eller 
købe brugt tøj og accessories. 

Mega Kup, som afholdes på Gods-
banen, hvor du kan sælge eller købe 
brugt tøj og accessories. 

Bagagerumsmarked/Citymarked 
Aarhus afholdes på Bispetorvet i Aar-
hus C d. 17. Sep. Og d. 22. Okt. Samt 
på Godsbanen d. 29. Okt.. Det er et 
arrangement, hvor der kan købes og 
sælges alt godt fra antikvarer, møbler 
til bøger og meget mere.

Bagagerumsmarked på Ingerslevs 
Boulevard. Afholdes  den 1. og 3. søn-
dag fra april til september. Kan både 
købe og sælge. En stand skal dog 
bookes i ret god tid. 
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DIT STORSKRALD HAR
VÆRDI – GIV DET VIDERE

Og i Aarhus er det nemt – og gratis – 
at gøre det rigtige, når du har ting og 
sager, du ikke har brug for længere.
Hvad gør du, når du skal flytte og har 
en reol, der ikke skal med? Og hvad 
gør du, når den forrige beboer i din 
nye lejlighed har været så ”flink” at 
efterlade en grim standerlampe og 
en klam skummadras til dig?

I Aarhus har du flere muligheder, og 
de er alle gratis. Fælles for alle løs-
ningerne er, at hvis du bruger dem 
rigtigt, så er du med til at forhindre 
at tingene bliver til affald: Hvis nogen 
kan bruge dine ting og sager, så får 
de ”en ekstra chance”. På den måde 
holdes materialer og ressourcer til 
produktion i cirkulation. Genbrug og 
genanvendelse er sund fornuft og 
godt for kloden.

Aarhus Kommunes 
storskraldsordning.
Aarhus Kommune henter storskrald 
ved din hoveddør. Du skal bare be-
stille en afhentning af storskrald på 
nettet eller via telefon. Det er, i pa-
rentes bemærket, landets bedste og 
mest fleksible storskraldsordning, og 
den er ganske gratis at bruge.

REUSE
REUSE er kommunens gentænkte 
genbrugsstation, hvor man kan give 
ting videre til andre. På samme måde 
kan du selv besøge REUSE og finde 
ting og sager. Det er gratis og det er 
bæredygtigt. Hvis du har noget, du vil 
give til REUSE kan du aflevere det 
personligt eller få det afhentet via 
storskraldsordningen.

REUSE har åbent hver eneste dag 
(også søndag) kl. 12-17. Send stor-
skrald til REUSE via den kommunale 
storskraldsordning på www.affald-
varme.dk/storskrald (døgnet rundt) 
eller på tlf. 89 40 16 00 (Hverdage 
9-15).

Du stiller IKKE storskraldet ved de 
nedgravede beholdere på gaden
Det er en udbredt misforståelse, at 
man bare kan stille storskrald ved 
de nedgravede beholdere på gaden. 
Det forsvinder ikke af sig selv og kønt 
ser det jo heller ikke ud. (Og hvorfor 
også slæbe storskraldet hele vejen 
til de nedgravede beholdere, når du 
kan få det afhentet ved din hoved-
dør?) Skraldemændene, som tøm-
mer de nedgravede beholdere, kan 
ikke tage storskraldet med. De kan 
derfor ofte heller ikke komme til at 
hejse de nedgravede beholdere op 
for at tømme dem, hvilket er til gene 
for hele kvarteret. 
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 ...OG DET ER GRATIS 

 GIV LYD
 NÅR DU HAR STORSKRALD 

- vi henter ved din gadedør 

når du flytter ind, rundt og videre 

 www.affaldvarme.dk/storskrald 
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GIV HVAD DU HAR! 
TAG HVAD DU KAN BRUGE...

På REUSE midt i Aarhus kan du gøre 
et fund og blive klogere på genbrug 
og upcycling. Besøg den gentænkte 
genbrugsstation.

Aarhus har en særlig genbrugsstati-
on, hvor alt må genbruges. Her kan 
du simpelthen tage ting og sager 
med hjem, hvis du kan bruge dem. 
Og hvis du finder noget stort og 
tungt, kan du låne en ladcykel eller 
en trækvogn at fragte det hjem på. 
Tingene kommer ofte til REUSE via 
Aarhus Kommunes storskraldsord-
ning, men det er mindst lige så godt, 
hvis du selv personligt afleverer tin-
gene. REUSE ønsker at påvirke sy-
net på affald og vise, at affald er en 
ressource ved at bruge tingene igen 
og igen. Derfor danner REUSE ram-
me for en lang række arrangemen-
ter om genbrug og upcycling samt 
events og udstillinger.

Hvordan?
Hvis du har noget, du vil give til RE-
USE, kan du aflevere det selv eller 
få det afhentet ved din hoveddør via 

den kommunale storskraldsordning 
på www.affaldvarmeaarhus.dk/
storskrald.

Hvor?
REUSE ligger centralt i Aarhus bag 
Godsbanens arealer (find evt. kort 
på www.reuseaarhus.dk). Linje 12 
har stop på Carl Blochs Gade, 2 min 
gang fra REUSE. Mange busser har 
stop ved Vester Allé / Thorvaldsens-
gade (Mølleparken) 5 min. gang fra 
REUSE. Der er også et par p-plad-
ser.

Hvornår?
REUSE har åbent fra mandag-søn-
dag kl. 12-17. 

REUSE på web: 
www.reuseaarhus.dk og 
www.facebook.com/reuseaarhus

Bestil afhentning af storskrald på
www.affaldvarme.dk/storskrald 
(døgnet rundt) eller på tlf. 89 40 16 00
(hverdage 9-15).
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FITNESS/SPORT

Fitness.dk 
Studierabat: (Kun under 24 år på visse abon-

nementstyper. F.eks. ”Anytimepakken”, hvor du 

kan træne på alle tider af døgnet.  

Normalpris: 379 kr. per måned 

Rabatpris: 299 kr. Per måned

Yogaskolen i Aarhus 

Studierabat: 15 % på alle hold.

Rask Cykler 
Studierabat: 10 % rabat.

TRANSPORT

Færdselsbøder: 

Studierabat: 50 %

Togrejser med DSB Ung Kort: 

Studierabat: 25 %

Til alle studierabatter gælder, at man kan 
fremvise et gyldigt studiekort.

På www.studenterguiden.dk/studierabatter 
er der en lang liste over studierabatter i Aarhus. 

KLIPNINGER
Aarhus BarberHerreklipning:  Normalpris:  170 kr. studiepris: 150 kr.   D & D 

Herre- & Dameklipning:20 % rabat i tidsrummet kl. 09:00-14:00. Shercut 
Herreklipning: Normalpris: 250 kr. studiepris: 220 kr. Dameklipning Normalpris: 300 kr studiepris: 270 kr.

OPLEVELSER

Aarhus Minigolf ved Bruun’s Galleri

Fadøl normalpris: 40 kr. Studiepris: 25 kr.  

AGF Fodbold 

Normalpris: 110 kr. Studierabat: 85 kr. 

(Mod tophold købes billetten til 100 kr. mod 140 kr.)

Den Gamle By: 

Studierabat: 40-50 % 

(Afhænger af tidspunktet på året.) 

Musikhuset Aarhus: 

50 kr for studerende til alle forestillinger 

fra mandag-torsdag

AVISER/MAGASINERJyllands-Posten Studierabat 50 % 
Børsen 
Studierabat 50 %
Information 
Studierabat 50 % 

TANDLÆGER

Tandlægerne Frichsparken 

20 % på frie ydelser

Tandlægerne Frederiksgade

15 % på frie ydelser

Tandlægerne Vesterbrogade 

10 % på frie ydelser

TØJ
Message Studierabat: 10 %.

PSYKOLOGHJÆLP

Studenterrådgivningen Aarhus

Gratis psykologrådgivning 

(vær opmærksom på længere 

ventetid). 

Psykolog John Row fra Århus 

Studierabat: 15 %
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Det er ikke uden grund, at Aarhus 
skal være europæisk kulturhoved-
stad i 2017. En lang række forskel-
lige festivaler og events gæster 
nemlig Aarhus året rundt. Her får du 
et overblik over nogle af de vigtigste: 

  FESTUGEN
Fra den 26. august til 4. september 
forvandler Aarhus sig til et sandt 
slaraffenland for kulturinteresserede 
– en gadefest af dimensioner. Alle 
kunstarter er repræsenteret i Aarhus 
Festuge ved forskellige arrangemen-
ter overalt i byen. Men Festugen er 
ikke forbeholdt teatrene, museerne 
og spillestederne. Festugen foregår 
i ligeså høj grad ude på gaden, hvor 
kunstnere får lov at boltre sig rundt 
om i midtbyen. Der er både gratis ar-
rangementer og arrangementer, der 
kræver betaling, så du kan sagtens 
feste uden at have den helt store 
pengepung med. aarhusfestuge.dk

  DANMARKS GRIMMESTE 
FESTIVAL
På Grimhøjvej i Brabrand afholdes 
Danmarks Grimmeste Festival hvert 
år i august. Den rebelske festival 
står i modsætning til de større dan-
ske festivaler, såsom Smukfest og 
Roskilde Festival. Det gør den ved 
for eksempel at holde billetpriserne 
på et minimum og lade up-coming 
bands udgøre rygraden af festivalen. 
grimfest.dk

  SOMMER.CHILLOUT.AARHUS
Er du til chill, grill, musik, sommer og 
feststemte mennesker, så er Cultu-

re Works-arrangementet Sommer.
Chillout.Aarhus lige noget for dig. 
Omdrejningspunktet for Sommer.
Chillout.Aarhus er en række talent-
fulde aarhusianske dj’s, som lader 
god musik lægge sig som en beha-
gelig dyne over solbrændte kroppe 
og iskolde øl. 
facebook.com/sommer.chillout.aarhus, 
facebook.com/culture.works

  OPPENHEIMERS 
EFTERMIDDAG
Oppenheimers Eftermiddag ud-
vælger hvert år (siden 2009) seks 
up-coming og interessante danske 
bands, som får lov at spille til arran-
gementet. Ideen bag arrangementet 
er at skabe mindre afstand mellem 
branchen og nye kunstnere. Der ta-
ges en symbolsk lav entrépris, og der 
er iskolde øl og spændende musik, 
uanset om du er garvet musikkender 
eller blot ønsker en eftermiddag med 
nye, lækre inputs. 
facebook.com/OppenheimersEfter-
middag

  MARSELISLØBET
Sidste år løb 4.000 århusianere rundt 
i Marselisborgskovens skønne omgi-
velser. Igen i år kan alle som vil ud-
fordre kroppen fysisk udholdenhed 
tilmelde sig Marselisløbet på enten 
3, 6, 12, 24 km. Der er også mulig-
hed for at cykel, gå eller deltage i et 
stafetløb. Den 27.-28. august.
marselislobet.dk

Aarhus Festuge, Fotograf: Martin Dam Kristensen
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  STUDIEMESSEN 
På SU kan det godt være svært at 
få pengene til at række, men det er 
der heldigvis råd for. Studenterrådet 
ved Aarhus Universitet afholder hvert 
år i september en studiemesse for 
de studerende – og i år kan studie-
messen fejre 25 års jubilæum! Der 
er gode tilbud at hente på alt lige fra 
forsikringer til biografbilletter, når et 
hav af virksomheder over tre dage i 
uge 35 indtager Aulaen med deres 
stande. Den 29.-31. august.
sr.au.dk/sr/da/events/studiemesse

  DANMARKS STØRSTE 
FREDAGSBAR OG IDRÆTSDAG
Studenterrådet ved Aarhus Univer-
sitet og Aarhus Universitets-Sport 
forvandler hvert år i september 
Universitetsparken til en gigantisk 
fredagsbar og idrætsdag, hvor alle 
studerende er inviteret. Dagen for-
løber med sportsturneringer, kolde 
øl, ølbowlingturnering, koncerter og 
hyggeligt samvær med nye og gamle 
medstuderende. Den 9. september. 
storfredag.dk

  J-DAG
Sneen falder på J-dag – det vil sige, 
at Tuborgs Julebryg kommer på ga-
den, og det går ikke stille for sig! 
Glade nissepiger deler julebryg ud, 
byens barer er klædt i blåt glimmer og 
blå- og hvidprikkede nissehuer pryder 
gadebilledet. Med andre ord skydes 

den forestående jul i gang, så eng-
lene synger og kapslerne springer. 
facebook.com/tuborg.jdag 

  NORDISKE NÆTTER
Folkeuniversitet holder festival om 
Norden. Kom og bliv klogere på, 
hvad der gør Norden unik, og hvad 
der binder os sammen.  Mød blandt 
andet rapperne Per Vers og Pede B, 
samt sprogforsker Michael Ejstrup 
og mange andre. Arrangementet er 
gratis og foregår på Dokk1. Den 4.-6. 
november.
www.nordiskenaetter.fuau.dk

  AARHUS GASTRO WEEK 
I februar kan du spise på et udsnit 
af de aarhusianske restauranter til 
væsentlig færre penge. I en hel uge 
tilbyder alle restauranter som melder 
sig til Gastro Week en menu, som 
ofte består af tre retter til 250 kr.. Der 
er med andre ord mulighed for at 
forkæle smagsløgene på eksklusive 
steder med din studiekammerat eller 
en romantisk middag med kæresten. 
Så hold øje med Gastro Week og 
hvilke restauranter, der åbner døre-
ne. Der skal bestilles bord, så vær 
ikke for sent ude.

  SPOT FESTIVAL
Denne festival er tilegnet danske 
up-coming bands. Derfor får de i be-
gyndelsen af maj lov til at slå sig løs 
midt i Aarhus. Kashmir og Mew har 

The Black Keys - North Side 2015Studiemessen
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blandt andre spillet på Spot Festival. 
spotfestival.dk

  KAPSEJLADSEN
Medicinsk Festforening, Umbilicus, 
inviterer hvert år i april/maj til den 
traditionsomspundne og legendari-
ske Kapsejlads, hvor festforeninger 
dyster mod hinanden på søen i Uni-
versitetsparken. Det er en festdag 
for alle studerende i Aarhus, hvor 
parken er én stor festplads med øl 
og Gammel Dansk allerede før kl. 6. 
Kom ikke for sent, hvis du vil have en 
plads på grønsværen. Vi har tradition 
for konferencier af karat, der guider 
dig igennem dagen: I 2016 var det 
Pelle og Nicholas fra Lågsus. Vi har 
også haft æren af tunge drenge som 
Simon Juul & Rasmus Bjerg, Dren-
gene fra Monte Carlo Peter Falktoft 
& Esben Bjerre samt Jørgen Leth 
& Dennis Ritter. Derudover holder 
borgmesteren åbningstale, og det er 
så stor en begivenhed, at det også 
har mediernes interesse. 
facebook.com/kapsejladsen

  POP REVO FESTIVAL
Pop Revo Festival præsenterer dig 
for lækker indie musik i maj måned. 
Spillestederne Voxhall og Atlas sæt-
ter rammerne og ”graver alternative 
legender frem og præsenterer dine 
nye yndlingsbands”. Festivalen op-
stod i 2004 og er bestemt et lyt og et 
besøg værd! poprevo.dk

  CLASSIC RACE AARHUS
Er du bilentusiast eller nyder du at 
se motorsport? Marselisborgskoven 
baner vejen for racerløb med over 
300 racerbiler til start, der dyster 
på fart i alt fra 65-klassen til formel 
1. Udover masser af racerløb vil der 
blandt andet være auktioner, bilklub-
ber og festlige arrangementer i løbet 
af weekenden. 
www.craa.dk 

  NORTH SIDE FESTIVAL
Northside er én af de yngste og stør-
ste festivaler i Danmark. Northside 
adskiller sig fra mange andre festi-
valer, fordi det er en byfestival uden 
overnatning, der ligger tæt på cen-
trum. Den startede op i 2010, og pro-
grammet er bredt med mange både 
små og store navne, der taler til flere 
målgrupper. Festivalen har tidligere 
budt på store navne som Nephew, 
The Streets, Trentemøller, Justice, 
Nick Cave & The Bad Seeds. De 
lægger meget vægt på økologi og i 
år skal der være 90% økologi i alle 
madboder. Som noget nyt kan man i 
år ikke betale med kontanter. 
northside.dk

Wu Tang Clan- North Side 2015 
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