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Denne bog er til dig og alle dine nye medstuderen-
de på Aarhus Universitet. Du kan se frem til en vild, 
sjov og udfordrende tid som studerende - en tid de 
færreste glemmer.  

Vi har knoklet løs i månedsvis for at sikre, at du med 
Studenterhåndbogen er klar til din nye titel som 
studerende. Den er spækket med inputs fra andre 
studerende, guides til de sjoveste fredagsbarer, fede 
events og frivillige foreninger. Alt sammen for at give 
dig en hjælpende hånd som nyankommen på AU. 

I bogen kan du finde artikler skrevet af både Stu-
denterrådet og frivillige skribenter fra Delfinen – de 
studerendes avis på AU. Det har været en fornøjelse 
at lave Studenterhåndbogen til jer. 

God læselyst!

HER ER DIN 
GUIDE 
TIL ET GODT 
STUDIELIV
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HVORDAN BOR DINE MEDSTUDERENDE?

MØD DE STUDERENDE

THE KITCHEN

ØKONOMISK RÅD TIL ET LIV PÅ SU

FEDE STUDIERABATTER

Delfinen er avisen for dig og alle dine medstuderende på Aarhus Universitet. Vi bringer 
jer nyheder, tips og artikler om studielivet, uddannelsespolitik og alt hvad der rør sig på 
universitetet. 

Delfinen har genfundet sin plads i det vante farvand af print-magasiner. Efter udeluk-
kende at være udkommet online i en årrække er vi tilbage på print, og lige nu fejrer vi, 
at fjerde magasin netop er landet fra trykken. Flere og flere studerende begynder at 
lære os at kende, og redaktionen vokser sammen med vores historier.

Men hvis du alligevel skulle være i tvivl om, hvad Delfinen er for et magasin, og hvad 
det vil sige at være en del af vores redaktion, så læs mere senere i håndbogen. 

Find os på dit fakultet! Vi udkommer med et nyt magasin tre gange årligt og desuden 
året rundt på web: www.delfinen-magasin.dk 

DEBAT NYHEDER STUDIE-
TIPS

INTERVIEWS KULTUR-
GUIDE
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VELKOMST FRA
STUDENTERRÅDETS 
FORRETNINGSUDVALGET
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KÆRE 
MEDSTUDERENDE
Velkommen til Aarhus Universitet, og velkommen til et 
nyt og spændende fællesskab. 

Efter et par år, hvor ingenting har været som det 
plejer, er universitetet igen begynde at blomstre. 
Vi håber, at du er klar til at blive en del af et inspi-
rerende miljø, hvor det kun er lysten til at lære, som 
sætter grænserne. 

Livet som studerende kan både virke udfordrende 
og til tider helt uoverskueligt. Det gælder for såvel 
nye som gamle studerende. Dét er blandt andet en 
af grundene til, at Studenterrådet hvert år udgiver en 
studenterhåndbog, som er vores ydmyge forsøg på 
at guide dig og dine nye medstuderende i livet som 
studerende i Danmarks Bedste Studieby (for andet 
år i træk). Og når du er faldet på plads, har været 
til diverse fredagsbarer og mødt et hav af forskellige 
mennesker, vil du måske lægge mærke til det? At 
foreninger og frivillighed er en stor del af studiet. 

Måske du får lyst til at blive en del af en foreningerne 
- eller måske her hos os i Studenterrådet? 
Vi repræsenterer alle studerende på AU. Både internt 
på universitetet og i den offentlige debat. 

Derudover arrangerer vi blandt andet Danmarks 
Største Fredagsbar og Studiemessen, og så udgiver 
vi studiemagasinet Delfinen. 

Studenterrådet er de studerendes stemme på uni-
versitet - og nu også din stemme. Vi kæmper hver 
dag for, at AU giver de bedste rammer for os som 
studerende, så idéerne kan spire og alle studerende 
kan udfolde sig. For der er intet universitet uden de 
studerende!     

Vi glæder os til at kæmpe med dig! Velkommen til 
Aarhus Universitet!

FORRETNINGSUDVALGET  
BESTÅR AF:

Peter Stounbjerg - Forperson 
Jeanette Kusk - Næstforperson

Anders Mengers Andersen - Menig medlem 
Sofie Agerbæk - Menig medlem 
Mickel Munk - Menig medlem 

Simon Grottrup - Menig medlem
Stine Munkholm Jespersen - Menig medlem 
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KÆRE 
STUDERENDE 
Kære studerendeKære studerende

Hjerteligt velkommen på Aarhus Universitet.Hjerteligt velkommen på Aarhus Universitet.
Velkommen til en enestående tid i dit liv. En tid, Velkommen til en enestående tid i dit liv. En tid, 
hvor du vil opleve, at universitetet kan være langt hvor du vil opleve, at universitetet kan være langt 
mere end et sted, hvor du tager en uddannelse. mere end et sted, hvor du tager en uddannelse. 
Det kan bringe dig indsigter og venskaber, som Det kan bringe dig indsigter og venskaber, som 
forandrer dit syn på verden, og som følger dig forandrer dit syn på verden, og som følger dig 
resten af livet.resten af livet.

Mit bedste råd til dig er at huske denne tretrinsra-Mit bedste råd til dig er at huske denne tretrinsra-
ket: ’Studiestart, studierytme, studieliv’.ket: ’Studiestart, studierytme, studieliv’.

Jeg vil opfordre dig til at investere i studiestarten. Jeg vil opfordre dig til at investere i studiestarten. 
Det er guld værd at falde godt til på sit hold og Det er guld værd at falde godt til på sit hold og 
i sit fagmiljø. Og selvom det hele kan være lidt i sit fagmiljø. Og selvom det hele kan være lidt 
uoverskueligt, så husk at du ikke står alene. Både uoverskueligt, så husk at du ikke står alene. Både 
tutorer, undervisere og studievejledere er klar til tutorer, undervisere og studievejledere er klar til 
at hjælpe dig.at hjælpe dig.

Dernæst handler det om at skabe en god rytme Dernæst handler det om at skabe en god rytme 
i hverdagen: Find ud af, hvordan det passer dig i hverdagen: Find ud af, hvordan det passer dig 
bedst at forberede dig til undervisningen – og bedst at forberede dig til undervisningen – og 
find gerne en god læsegruppe, hvor I kanfind gerne en god læsegruppe, hvor I kan
støtte og udfordre hinanden.støtte og udfordre hinanden.

Når dét er på plads, handler det om at udforske Når dét er på plads, handler det om at udforske 
studielivet – med tryk på LIV.studielivet – med tryk på LIV.

AU er et stærkt internationalt universitet – med AU er et stærkt internationalt universitet – med 
dygtige forskere, smukke campusser og fantasti-dygtige forskere, smukke campusser og fantasti-
ske studerende. Det betyder, at du har gode ram-ske studerende. Det betyder, at du har gode ram-
mer til at dyrke dine fagligemer til at dyrke dine faglige
interesser. Men vi er også et universitet med fokus interesser. Men vi er også et universitet med fokus 
på fællesskabet. Vi har et utal af sportsklubber, på fællesskabet. Vi har et utal af sportsklubber, 
fredagsbarer og andre foreninger, som er drevet fredagsbarer og andre foreninger, som er drevet 
af dine medstuderende. Og jeg vil stærkt opfor-af dine medstuderende. Og jeg vil stærkt opfor-
dre dig til også at gøre brug af de tilbud, som ikke dre dig til også at gøre brug af de tilbud, som ikke 
handler om din uddannelse.handler om din uddannelse.

Frem for alt vil jeg opfordre dig til at give dig selv Frem for alt vil jeg opfordre dig til at give dig selv 
tid. Noget af det vigtigste at huske er, at entid. Noget af det vigtigste at huske er, at en
universitetsuddannelse ikke er en spurt. Du har tid universitetsuddannelse ikke er en spurt. Du har tid 
til at udforske forskellige emner. Du hartil at udforske forskellige emner. Du har
tid til at lave faglige eksperimenter. Du har plads tid til at lave faglige eksperimenter. Du har plads 
til at lave fejl – og ikke mindst til at lære aftil at lave fejl – og ikke mindst til at lære af
dem, så du kommer godt ud på den anden side.dem, så du kommer godt ud på den anden side.

Et varmt velkommen på Aarhus Universitet – og Et varmt velkommen på Aarhus Universitet – og 
rigtig god studiestart!rigtig god studiestart!
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VELKOMMEN 
TIL AARHUS!
Jeg er superglad for at byde velkommen til dig 
og alle de andre 12.000 unge, der starter på 
en ny uddannelse i Aarhus i disse dage. Det er 
en stor fornøjelse at se jer indtage byen og dens 
uddannelsesinstitutioner. I er med til at gøre 
Aarhus til det, den er. I bliver en del af byens 
DNA.

Jeg håber derfor også, at I vil bruge byen og 
dens mange kvaliteter her tæt
ved skov og vand. Uanset, om du er til det le-
vende pulserende byliv med et væld af museer, 
caféer, restauranter, koncertsteder og barer, el-
ler om du er mere til at nyde den smukke natur 
i skov, ved søer og strand, jamen så har Aarhus 
det hele – og helt tæt på.

Aarhus er ”Smilets By”. Uhøjtidelig, tilbagelæ-
net, ung og optimistisk, ambitiøs og summende 
af liv. Og her er højt til loftet. Aarhus er en by 
for alle.

Vi inviterer ind i hinandens fællesskaber, så 
ingen skal stå alene. Det kan du også hjæl-
pe med. Vær åben, nysgerrig og inviterende. 
Gode oplevelser og venskaber venter lige om 
hjørnet. 

Jeg håber, du får en helt fantastisk studiestart, 
og jeg er sikker på, at dine studieår i Aarhus vil 
sætte sig i dig for livet – både fagligt og men-
neskeligt.

Venlig hilsen
Jacob Bundsgaard
Borgmester

SR.AU.DK // 7



GOD STUDIESTART!
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Et medlemskab af DM (fagforening)  
er gratis det første år. Et medlemskab 
af MA (A-kasse) er gratis hele din 
studietid, hvis du er under 30 år.

dm.dk/uni
Scan og meld dig ind!

Meld dig ind  
i DM & MA i dag 
og få en gratis 
velkomstgave*

*Tilbuddet gælder i perioden 1. august – 
31. oktober, eller så længe lager haves.

DMMA_Studenterhåndboget_150x150mm_DK_Print.indd   1DMMA_Studenterhåndboget_150x150mm_DK_Print.indd   1 01/06/2022   10.0201/06/2022   10.02
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ALLE STUDERENDE PÅ AU

FAGRÅD

AKADEMISKE RÅDFÆLLESRÅDET

BESTRYELSENSTUDENTERRÅDET

FAGRÅD
På langt de fleste studier er der et fagråd. De bliver drevet af frivillige studerende. Fagrådet sikrer, at netop 
de studerende på dit studies interesser bliver varetaget. Fagrådene har repræsentanter i Fællesrådet, hvor 
de laver Studenterrådets politik sammen med de andre fagråd på universitetet.

FÆLLESRÅDET
Fællesrådet er et organ, som vedtager vigtige politiske beslutninger i Studenterrådet, såsom Studenterrådets 
klima- og boligpolitik. De vælger medlemmerne i Studenterrådets forretningsudvalg (dem, der bød velkom-
men i starten af Studenterhåndbogen). I Fællesrådet sidder medlemmer fra lokale fagråd på de forskellige 
studier.

AKADEMISK RÅD
Der er fem akademiske råd på universitetet – ét for hvert fakultet. Rådene varetager en række interesseom-
råder og har en rådgivende funktion på fakultetsniveau. Der sidder også studerende i de Akademiske Råd.

STUDENTERRÅDET
Studenterrådet er en 89 år gammel studenterorganisation, som repræsenterer os studerende og kæmper for 
studerendes vilkår og holdninger. Studenterrådet repræsenterer mange studerende på universitetet, fordi vi 
har lokale fagråd og fagudvalg på næsten alle studier.

BESTYRELSEN
Bestyrelsen på Aarhus Universitet er det øverste organ på universitetet. Her træffes mange store beslutnin-
ger, som berører alle studerende og ansatte på universitetet. Der er to pladser til studerende i bestyrelsen.

STUDENTERRÅDETS
ORGANISATIONSDIAGRAM

10 // STUDENTERRÅDET
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BUDDYORDNING
Som ny studerende har man ofte et hav af 

spørgsmål til, hvordan tingene hænger sammen 

på universitetet - både helt generelt og på det nye 

studie lokalt. Det kan være spørgsmål af praktisk 

karakter som ”hvor finder jeg gode læseplad-

ser?”, spørgsmål af mere faglig karakter som 

”hvordan læser jeg bedst op til eksamen?”, eller 

spørgsmål af personlig karakter som ”hvordan 

balancerer jeg bedst studie og fritid?”. 

For at imødekomme dette har mange studier en 

form for mentorordning, hvor nye studerende 

enten tildeles eller søger om at få en mentor på 

1. semester. Formatet varierer meget fra studie til 

studie, så nogle steder vil det være en personlig 

mentor, mens der andre steder er tale om en 

gruppebaseret ordning.

I studenterrådet er det vores mål, at alle stu-

derende skal have mulighed for at indgå i en 

sådan ordning, og derfor har vi søsat studenter-

rådets buddyordning som et tilbud på udvalgte 

studier, der ikke tidligere har haft tradition for en 

mentorordning på 1. semester. Studenterrådets 

buddyordning er fortsat et meget nyt initiativ, men 

vi håber, at I, der møder den, vil tage godt imod 

den og bruge den som en hjælpende hånd på et, 

til tider, hektisk 1. semester.

 Støtter de studerende socialt såvel som fagligt på 1. semester.
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STUDENTERLINJEN
Chat- og telefonstøtte til studerende af studerende

Livet som studerende er ikke altid let. Mange ople-

ver præstationspres i forbindelse med studievalg og 

strukturering af hverdagen samt krav op til eksamen 

og deadlines. Herudover oplever mange studeren-

de personlige og sociale udfordringer relateret til 

livet i en ny by med nye mennesker, tab og savn af 

relationer, økonomiske eller familiære forpligtelser 

og meget andet. For at hjælpe studerende i Aarhus 

bedst muligt igennem deres studie, tilbyder Studen-

terlinjen anonym og fortrolig chat- og telefon-

støtte hver mandag til torsdag kl 19.00-22.00. 

Linjen bemandes af frivillige studerende på Aarhus 

Universitet, som er klædt grundigt på til at tale med 

dig om, hvad end du måtte have på hjertet. Der-

udover har de frivillige kendskab til en række res-

sourcer, så de kan hjælpe medstuderende videre 

og rådgive om andre tilbud til unge med forskellige 

udfordringer. 

Vores tilgang er, at intet er for småt, for pinligt eller 

for usædvanligt, og uanset hvad behøver du ikke 

gå med det alene. Desuden er alle henvendelser 

fortrolige og anonyme, så du kan føle dig tryg 

ved at række ud. 

På www.studenterlinjen.dk kan du læse meget 

mere om Studenterlinjen. Desuden kan du følge 

os på både Facebook og Instagram for at blive 

opdateret med seneste nyt, få gode råd og meget 

mere.

SR.AU.DK // 13



Personlig og uforpligtende
rådgivning inden for en lang 
række forskellige retsområder.

Gratis - vi rådgiver dig helt gratis 
uden opkrævning.

Alle kan få hjælp hos os, uanset 
nationalitet, tilhørsforhold eller 
geografiske placering.

Hvad kan de hjælpe med? 

Studenterrådets Retshjælp yder rådgivning 

indenfor mange forskellige sagsområder. 

Det betyder, at du kan få hjælp, hvis du for 

eksempel skal have kigget en lejekontrakt 

igennem, mangler at få udbetalt løn på dit 

arbejde, har købt en defekt computer eller 

skal klage over en afgørelse om SU eller 

afslag på dispensation til ekstra eksamens-

forsøg. 

GRATIS RETSHJÆLP
Retshjælpen består af 22 engagerede jurastuderende, som alle har 
det tilfælles, at de brænder for at hjælpe dig igennem den kringlede 
paragrafjungle.

Ingen sager er for små, så skriv en mail, giv 

et kald eller mød op på vores kontor, hvis 

du har juridiske spørgsmål. Retshjælpen er 

uforpligtende - og altid helt gratis. Retsh-

jælperne har tavshedspligt, så alle oplys-

ninger bliver behandlet fortroligt. Du kan 

ringe og skrive til os eller møde op på vores 

adresse i åbningstiden uden tidsbestilling. 

Du kan finde flere oplysninger på vores 

hjemmeside: srretshjaelp.dk, hvor du også 

kan finde vores åbningstider.

14 // STUDENTERRÅDET



Pustehullet er Studenterrådets podcast, der 

har til formål at fungere som et medie, der 

formidler diverse tilbud og muligheder, man 

som studerende på Aarhus Universitet har. 

Dette sker via personlige, jordnære samtal-

er med personer, der har noget relevant at 

dele med dig som studerende. 

I studiet står Frederik Trabjerg, der som 

vært byder forskellige gæster velkommen i 

studiet - fra undervisere til studerende og 

alt derimellem. Fælles for dem alle er, at de 

hver især besidder en faglig ballast om lige 

netop det emne, der er taget op i podcas-

ten. Det medvirker til, at samtalen bliver 

både dynamisk og informativ for lytteren. 

Pustehullet har siden 2021 været tilgængelig 

i dine hørebøffer og fortsætter ufortrødent 

i et forsøg på at gøre dit studieliv lettere og, 

ikke mindst, mere oplyst. Pustehullet er også 

et sted, hvor du kan lære mere om dine 

medstuderende, de forskellige fakulteter, 

dine muligheder og måske endda lidt om dig 

selv. Så lyt med på din foretrukne podcast 

platform.  

PUSTEHULLET

Skrevet af: Frederik Trabjerg fra Delfinen 

SR.AU.DK // 15



På Delfinen er vi først og fremmest optagede af at være et medie, som alle på tværs af 
fakulteter kan samles om. Magasinet bæres på hænderne af vores dygtige og engagere-
de frivillige skribenter, illustratorer og fotografer, som alle er studerende på AU. På den 
måde er vi talerør både for og til de studerende.

Vores redaktion er et hyggeligt fællesskab af studerende fra mange forskellige uddannel-
ser. Ingen af os er professionelle – men alle brænder for at formidle studielivsindhold til 
universitetets studerende på den mest engagerende og oplysende måde, vi kan. Og vi har 
altid plads til én til ved redaktionsbordet. Så kunne du tænke dig at prøve kræfter med 
journalistik, illustration eller fotografi, vil vi elske at høre fra dig!

Som en del af Delfinens redaktion får du en række fede goder. Delfinen har nemlig et 
samarbejde med Studenterhus Aarhus. Alle frivillige får et frivilligkort, der giver gratis the 
og filterkaffe i Studentercaféen, 50% rabat på alt andet i caféen og Studenterbaren samt 
gratis adgang for to til Studenterhusets mange spændende events.

Har du lyst til at høre mere eller sende en ansøgning til Delfinen, kan du gøre det på 
delfinen@sr.au.dk.

DELFINEN ER DE STUDERENDES MAGASIN
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Frivilliggalla
Hos Studenterrådet fejrer vi frivilligheden! Derfor inviterer vi alle Aarhus Universitets ildsjæle til 
en aften fuld af fornøjelse, noget godt til ganen, taler og ikke mindst: kåringen af årets 
frivillige.

Hvorfor frivilliggalla? Fordi vi hos Studenterrådet ønsker at dedikere én aften om året til at give 
godt humør og gode sager tilbage til dem, der giver så meget til alle os andre i hverdagen.

Frivilliggalla er med andre ord en aften i selskab med andre ildsjæle, der gør en forskel for 
dem selv og deres medstuderende gennem frivillige initiativer og arrangementer. 
Kender du en sej ildsjæl? Måske endda dig selv? Så prik vedkommende, eller dig selv, på 
skulderen – og så ses vi til dette års frivilliggalla i efteråret 2022! 

SR.AU.DK // 17
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TRAIN HARD - STUDY HARD!
Er du vild med sport, og kunne du tænke dig masser af fede sportsoplevelser og 
nye venner? Så er en af vores 18 klubber helt sikkert noget for dig!

Aarhus Universitets-Sport er en para-
plyorganisation under Aarhus Universi-
tet med 18 selvstændige sportsklubber. 
Med alt lige fra fodbold, håndbold og 
svømning til den klassiske japanske 
kampsport, Kenikan, tilbyder vi et bredt 
udvalg af idrætsaktiviteter til studeren-
de i Aarhus. 

AUS er en studenterdreven organisati-
on, der arbejder for at sikre billige og 
gode muligheder for at dyrke sport 
samt forbinde mennesker på tværs af 
uddannelser gennem sport. Vi gør det 
attraktivt for studerende at være med-
lem af en sportsklub – noget der ellers 
ofte kan være dyrt på en SU-indkomst!

Ikke nok med at vi tilbyder sports – og 
foreningsliv til billige penge, arrangerer 

vi løbende arrangementer og events, 
der bidrager til et godt og aktivt studie-
miljø. Hvert år i september afholder vi 
sammen med Studenterrådet Danmarks 
Største Fredagsbar og Idrætsdag – en 
éndagsfestival med musik, fest og selv-
følgelig masser af sjove sportsturnerin-
ger! Desuden arrangerer vi hvert år en 
surftur, hvor destination kan være alt 
lige fra Taghazout, Marokko, til Klitmøl-
ler på Vestkysten.

Vil du have sved på panden, fede 
sportsoplevelser og venner for livet? Så 
tøv ikke med at kigge forbi vores hjem-
meside www.aus.dk, hvor du kan læse 
meget mere om os og vores 18 klubber!
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Din guide til en klimavenlig 
hverdag på campus
Har du brug for inspiration til, hvordan du kan træffe klimavenlige valg, 
når du færdes rundt omkring på campus, så er AU’s Grønne Guide måske 
noget for dig. Guiden indeholder en række tips og tricks til, hvordan du 
med nogle enkle greb kan hjælpe en CO2-reduktion på vej og medvirke 
til at skabe et grønnere universitet.

TIP NR. 1: HER KAN DU PARKERE DIN CYKEL – FÅ OVERBLIKKET  
Det siger sig selv - cyklen er en klimavenlig transportform. Så har du mulighed for at cykle, er det naturligvis en af de 
grønneste transportformer, du kan vælge. Og er du i tvivl om, hvor du finder den nærmeste cykelparkeringsplads, kan 
du få overblikket på AU’s cykelparkerings-kort au.dk/cykelparkering. 

TIP NR. 2: BRING YOU OWN TERMOKOP 
I alle kantiner på campus kan du bruge din egen termokop, når du tanker kaffe fra kaffeautomater og beholdere. Ofte 
skal du endda betale mindre, end hvis du købte et papkrus til din kaffe.

TIP NR. 3: KØB BRUGTE BØGER
Er listen af bøger til det kommende semester lang, kan du med fordel købe nogle af dine bøger brugt. De fleste studie-
retninger på AU har en online brugt-børs (ofte via Facebook), hvor du kan købe brugte bøger til billige penge. På den 
måde sparer du både penge og CO2. 

TIP NR. 4: MINIMÉR MADSPILD
Er køleskabet tomt, så frygt ej. De fleste kantiner på campus sælger ud af deres overskydende mad sidst på dagen, som 
du kan tage med hjem og på den måde være med til at minimere madspild. I flere kantiner kan du også købe maden lidt 
billigere, hvis den er tæt på udløbsdatoen.

TIP NR. 5: PAK FILERNE
Sender du mange tunge filer i dine mails, kan du med fordel pakke dem som zip-filer. På den måde belaster du serveren 
mindre og sparer CO2.
Du kan finde flere grønne tips på hjemmesiden www.s.au.dk/grønguide
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Opret dit CV i 3 trin
Med et CV på Jobindex har du mulighed for at blive kontaktet om relevante job 

1
Hvilken joberfaring har du?

Vedhæft et CV eller  

indtast ansættelser.

2
Hvilket job ønsker du?

Indtast jobtitler som  

du gerne vil have.

3
Hvor vil du arbejde?
Indtast områder eller  

brug radius.

• Du kan altid opdatere dit CV, når du får nye kompetencer.

• Markere hvis du er interesseret i studiejob.

• Tilføj kompetencer og uddannelse, hvis du endnu ikke har erhvervserfaring.

 jobindex.dk/cv

studenterhaandbogen-aarhus-2022.indd   1studenterhaandbogen-aarhus-2022.indd   1 25.05.2022   14.3725.05.2022   14.37



H.K.H. KRONPRINSENS 
ANBEFALINGER
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H.K.H. KRONPRINSENS 
ANBEFALINGER

H.K.H. KRONPRINS FREDERIKS 
ANBEFALINGER
HVAD HOLDT DE MEST AF VED AT BO I AARHUS?
Nu er det efterhånden en del år siden. I 1989 var der var ingen hurtigfærge og ingen Storebæltsbro – 
Aarhus var på den måde længere væk fra København end i dag. Det betød, at jeg ikke pendlede – jeg 
bosatte mig i Aarhus og fik dermed byens dynamiske, energiske og summende ungdomskultur ind under 
huden. Det var en god beslutning og en herlig tid.

HVOR LØBER/GÅR MAN DEN BEDSTE TUR I AARHUS?
Der er mange gode løbemuligheder i Aarhus. Der er, måske mest oplagt, Marselisborg skov – men jeg 
vil alligevel pege på en anden rute, hvor man starter i byen, løber ud ad skovvejen, forbi den perma-
nente, op gennem Risskov, ud af Ringgaden og tilbage gennem byen. På den måde får man byens puls, 
skovens ro og havets brusen med – og derudover også en god portion højdemeter.

HVAD ER DERES BEDSTE RÅD TIL DE NYE STUDERENDE?
Det er i virkeligheden meget enkelt – være nysgerrig både fagligt og socialt. Opsøg studenterlivet i og 
uden for auditorierne, i byen og i weekenderne. Aarhus er unik på den måde, at så mange forskellige 
studieretninger er samlet på campus. Dermed er der rig mulighed for at lære andre jævnaldrende at 
kende på tværs af studieretninger. 
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5 FUN FACTS OM AU
VIDSTE DU...

 At der findes en fælles bar for alle studerende med et enormt sortiment af øl. Den hedder 
Studenterbaren - lige nu serveres 160 forskellige slags!

At der på AU findes omtrent 40 forskellige fredagsbarer. Mange af dem ligger i Nobelparken 
og i Universitetsparken, men også Barbaren/Arken på Moesgaard Museum (Antropologi/
Arkæologi) eller Klubben på Fuglsangs Allé (BSS) er et besøg værd.

At AU er kendt for sine gule murstensbygninger – faktisk består universitetet af hele 20 millio-
ner gule mursten.

At der på den øverste (18.) etage af Det Kongelige Biblioteks bogtårn findes et lille museum 
om bibliotekets historie. Der er tit offentlige rundvisninger på biblioteket i juni, og her er der 
mulighed for at opleve den øverste etage.

At flere kendte personer har gået på AU, for eksempel Dronning Margrethe, Kronprins Frede-
rik, Steffen Brandt, Ulf Pilgaard, Lise Rønne, Nicolai Wammen og Dan Jørgensen.

Skrevet af: Thøger Lautrup Knøss

GRATIS ØL
OG VAND

GRATIS TING
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STUDIEMESSEN
Studenterrådet afholder den traditionsrige Studiemesse på Aarhus Universitet. Her byder Stu-
denterrådet de nye studerende velkommen til både universitetet og livet i Aarhus. 
Studiemessen tilbyder de studerende 3 dages messe, hvor der vil være rig mulighed for at 
møde alt fra tandlæger og banker til fagforeninger og diverse kulturelle tilbud. Derudover får 
de studerende også mulighed for at stifte bekendtskab med et udpluk af AU’s studenterfore-
ninger såvel som en lang række aarhusianske frivilligorganisationer.

29. - 31. AUGUST

GRATIS ØL
OG VAND

GRATIS TING

KONKURRENCER

Studenterrådet giver en forfriskning i baren

På messen er der altid mulighed for at vinde fede præmier 
fra byens barer, spisesteder og fritidsaktiviteter

Forretninger og virksomheder deler gratis ting ud
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9. SEPTEMBER I UNIVERSITETSPARKEN
Danmarks Største Fredagsbar & Idrætsdag er et årligt arrangement, der er skabt 
af studerende og har op til 19.000 besøgende. Danmarks Største Fredagsbar & 
Idrætsdag bliver afholdt af Studenterrådet og AUS samt hundredvis af frivillige. 
Tidligere har bl.a. The Minds of 99, Phlake, Ericka Jane, Hans Philip, Soleima og 
sågar Johnson besøgt fredagsbaren. Hold derfor godt øje med vores Facebook- 
og Instagram-side, hvor årets navne vil blive annonceret.

SPORT KONCERTER

Der er mulighed for at dyste i forskel-
lige sportsgrene på tværs af studier. 
Tilmeld jeres hold på Storfredag.dk

Hen på eftermiddagen og aftenen er 
der mulighed for at rocke med til en 
lang række livekoncerter med sine 
venner.



AU
RUN
2022
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MÅL

AU RUN 2022
AU RUN er et socialt motionsløb for alle på Aarhus Universitet 
arrangeret af Studenterrådet, Studenterhus Aarhus og AUS.

I 2022 var der over 400 friske løbere, som lørdag den 21. maj 
løb en 5 eller 10 km rute i vores skønne Universitetspark. Efter 
løbet var der chill-out-area med præmieoverrækkelse, aktivite-
ter, musik og god stemning. En tradition er født, det bliver godt! 

Vi ses til AU RUN 2023!
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8 TIPS TIL 
LIVET PÅ AU

 
Skrevet af: Thøger Lautrup Knøss
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 Stakbogladen, der ligger ved Studenternes Hus, sælger ofte de bøger, man skal bruge til un-dervisningen - endda med 10 % studierabat!

Prøv den forrygende og billige 
brunch, som Det Kongelige Biblio-
tek serverer i weekenden - det er 
absolut gåturen værd, uanset om 
man skal derop for at læse eller ej.

Vidste du, at der er massagestole 
i kælderen på Det Kongelige Bib-
liotek? De er endda gratis for alle 
studerende.

Der findes mange læsesale på AU, og de fleste studier har deres egen. Gå en tur rundt på universi-tetet og alliér dig med din ynd-lingslæsesal - og husk at dukke op allerede ved åbningstid i eksa-mensperioderne, så du er sikker på at få en god plads.

Matematisk Kantine er altid et godt sted at sætte kurs mod - især hvis man er på udkig efter byens billigste aftensmad (eller kage!).

Nogle fredagsbarer byder på 
alternative drikkevarer, der kan pifte enhver tour-de-fredagsbar op. Prøv for eksempel et spejlæg i Katrines Kælder, en mjød i Kom-mabar eller en omgang mosevand i Globarl

Spørg dine tutorer om deres bedste oaser på universitetet og i byen - det kan man nemlig godt få brug for, når man trænger til et afbræk fra studierne. Vidste du for eksempel, at der er en solterrasse på Nobelparkens tag?

Kageudvalget på Det Kongelige Bibliotek kan til tider være over-vældende. Derfor kan det være nice to know, at hindbærsnitten er den mest populære. Nobelkan-tinen er desuden berømt blandt studerende for sine kanelsnurrer.
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MEDSTUDE-
RENDE? 
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Der er uanede muligheder, når det kommer
til boformer i Aarhus. Hver og en har sine helt
unikke upsides og downsides. Vi har fået fire
studerende til at give os et lille kig ind i deres lejr 
for forhåbentlig at inspirere
dig en smule. God læselyst!
 
Boligforening 
Alle boligforeninger i Aarhus er samlet på Aar-
husbolig.dk. Du behøver altså kun skrive dig op 
på én venteliste. Prisen er 100 kroner om året. 
 
Ungdomsbolig og kollegie 
Det vælter med ungdomsboliger og kollegier i 
Aarhus. Nogle har havudsigt og moderne køk-
ken, andre har fælles gårdhave og badekar. Tag 
et kig rundt på ungdomsboligaarhus.dk og 
koll.au.dk og find det, der passer til dig. 
 
Generelle lejeboligsites 
Du kender sikkert begge sider, men vi ville 
alligevel lige minde om siderne boligportal.dk 
og lejebolig.dk. Nogle er heldige og finder deres 
drømmestudiebolig der, andre er knap så held-
ige, men giv det et skud! 

Facebook-grupper 
Der er god sandsynlighed for, at der er kommet 
et hav af nye Facebook-grupper om boligsøgning 
i Aarhus siden denne bog blev skrevet. Skriver 
man for eksempel “lejlighed aarhus” i søgefeltet 
vælter det med grupper. Derfor vil vi ikke anbe-
fale enkelte (jo, måske lige Lejligheder til salg og 
leje i Aarhus) men i stedet anbefale at kigge lidt 
rundt på Facebook.

Skrevet af: Julie Sønnichsen Klinge fra Delfinen 

LÆS MED FOR AT SE HVORDAN DINE MEDSTUDERENDE BOR
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WERONIKA ZAREBSKA

21 ÅR

2. SEMESTER, ENGELSK

HUSLEJE: 3.600,-

Kollegielejlighed

Hvad er fordelene ved denne måde at bo på?
På kollegie har man stadig sit eget sted - sine egne fire vægge - i hvert fald når det er kollegiele-
jlighed. Det er rart, at jeg kan banke på til min nabo og invitere til kaffe eller noget og stadig kunne 
komme tilbage og være alene. Vi har mange fællesfaciliteter, så man kan altid mødes der og lave 
lektier eller lignende.

WERONIKA ZAREBSKA
21 ÅR
2. SEMESTER, 
ENGELSK
HUSLEJE: 3.600,-
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Hvordan fandt du boligen?
Jeg ledte på Facebook, hvor der er mange 
lejligheder, men jeg har fundet min kollegiele-
jlighed på ungdomsboliger.dk.

Hvorfor valgte du boligen?
Jeg valgte det her, fordi jeg rigtig godt kan lide at 
bo alene, og hvis man er vant til det og har lært 
sig selv at kende på den måde, kan det være 
svært lige pludselig at skulle bo sammen med 
andre folk og skulle forholde sig til dem. 

Hvem vil du anbefale denne type måde at 
bo på til?
Studerende, som måske ikke er så gode til at 
bo sammen med andre eller er usikre på, om 
man kan klare at have roomies. Studerende, 
som vil have sit eget sted og lære sig selv bedre 
at kende og prøve at passe sit eget hjem til lidt 
billigere penge. 

Hvordan ligger boligen i forhold til uni 
eller muligheder for at komme til uni?
Det ligger tæt på universitetet, 7-8 minut-
ter til uni med bus, og det tager kun et par 
minutter til busstoppestedet, så transport-
mulighederne er meget ligetil.

Hvad er det bedste ved din bolig?
Jeg synes, det er nice at bo et sted, hvor der 
ikke er for meget overskydende plads, men 
det er en dejlig størrelse lejlighed. Det op-
fordrer én til at blive en smule mere kreativ i 
forhold til indretningen.

Hvorfor er området nice?
Skoven og naturen. Lejligheden ligger tæt på 
natur, og det har været vigtigt for mig at bo 
tættere på natur og ikke helt i centrum. Det 
er lidt på afstand, men alligevel tæt på det 
meste.
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R O O M I E S

Hvad er fordelene ved denne måde at bo 
på? 
Fordi vi er fire, som deler huslejen, er det 
faktisk ret billigt at bo her. Det er vigtigt 
for os alle, at det fungerer socialt godt i le-
jligheden. Især når vi er en 4-værelses med 
fire mennesker, som bor her. 

Hvordan fandt du boligen? 
Min roomie havde lidt for sjov kigget på 
Boligportalen. Hun fandt denne lejlighed 
ved et tilfælde. Der stod, at den ikke var 
delevenlig, hvilket jeg tror gjorde, at mange 
andre havde kigget videre. Men hun ringede 
og aftalte en fremvisning af lejligheden al-
ligevel. Uden at vide om vi egentligt havde 
råd og uden at planlægge for meget, sagde 
vi ja. Så det hele var tilfældigt, hurtigt og 
spontant. 

Hvorfor valgte du boligen? 
Jeg havde ikke set boligen, da jeg sagde ja. 
Men jeg valgte den, fordi den lå centralt 
og billigt. Den største faktor var pga. mine 
roomies.
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Hvem vil du anbefale denne type måde at 
bo på til? 
Jeg vil anbefale den til folk, som godt kan 
lide at være sociale og venner med dem, de 
bor med. Når man er fire om et køkken og et 
badeværelse uden stue eller fællesrum, så 
kommer man hinanden ved. Man skal nok 
heller ikke være sart med, at man kan høre 
alt, hvad andre laver.

Hvordan ligger boligen i forhold til uni 
eller muligheder for at komme til uni? 
Det er nemt at komme til uni, selvom det 
ligger lidt væk. Man kan enten tage en bus 
eller cykle op ad bakken. Det ligger også tæt 
på banegården, hvilket er nice.

Hvad er det bedste ved din bolig? 
Mine roomies. Ellers mit store værelse med 
altan. 

Hvorfor er området nice? 
Fordi det er tæt på både centrum og by-
liv, men også strand og skov. Best of both 
worlds. Alt er højst ti minutter væk på cykel. 
Det er også et stille område; jeg bliver 
aldrig forstyrret af høje lyde eller mange 
mennesker fra gaden. Om sommeren og 
foråret, når det er ok vejr, cykler vi meget til 
Tangkrogen for at bade, hvilket tager under 
ti minutter.
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EGEN LEJLIGHED

LIV CARLSEN
21 ÅR

2. SEMESTER, ENGELSK
HUSLEJE: 7.200,-
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Hvad er fordelene ved denne måde at bo 
på?
At det er mig, som bestemmer det hele. Jeg 
kan gøre, hvad jeg vil, når jeg vil, og det kører 
efter mit skema. Der er ikke andre at skulle 
tage hensyn til. Det er rart at kunne være so-
cial, når man er ude, men kunne komme hjem 
og have en base, hvor man bare er sig selv.

Hvordan fandt du boligen?
Jeg fandt min lejlighed via bolig.com, hvor jeg 
havde søgt på nogle hjemmesider efter bolig.

Hvorfor valgte du boligen?
Både generelt fordi det er rart at bo alene, 
men også fordi det er rart at bo tæt på, hvor 
jeg studerer. Det var en stor prioritet, at det 
skulle være nemt at komme ned i byen, men 
også hen til, hvor jeg skulle studere.

Hvem vil du anbefale denne type måde at 
bo på til?
Til nogen, som kan lide at bo selv og gerne vil 
gøre alt selv, selvom det nogle gange kan være 
hårdt at være den eneste, der står med alle 
regninger. Man skal gide at have en form for 
studiejob, da det jo er dyrere at bo på denne 
her måde.

Hvordan ligger boligen i forhold til uni eller 
muligheder for at komme til uni?
Den ligger rigtig fint. Det tager ti minutter at 
gå derop, måske fem minutter op ad bakke på 
cykel. Den ligger rigtig fint midt i det hele med 
gode muligheder for transport ned til byen.

Hvad er det bedste ved din bolig?
At have separat værelse og stue, så man kan 
have sine gæster i stuen og lukke af ind til 
sit værelse. At have adskilt, hvor man sådan 
opholder sig og sit værelse, så der ikke er folk i 
ens space hele tiden.

Hvorfor er området nice?
Trøjborg er nice, fordi det er som en lille by i 
sig selv inde i Aarhus med muligheder for café, 
biograf og alt det. Gode muligheder for at tage 
ned i skoven eller ned til Den Permanente. Der 
er generelt gode muligheder for lidt af hvert - 
et godt blandet område.
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KOLLEKTIV 
Hvad er fordelene ved denne måde at bo Hvad er fordelene ved denne måde at bo 
på?på?
Der er altid nogen at lave noget med og nogen Der er altid nogen at lave noget med og nogen 
at spørge, om de har haft en god dag. Derudo-at spørge, om de har haft en god dag. Derudo-
ver er det en billig måde at bo på, og så er der ver er det en billig måde at bo på, og så er der 
selvfølgelig det måske største plus: haven. selvfølgelig det måske største plus: haven. 

Hvordan fandt du boligen?Hvordan fandt du boligen?
Jeg fandt boligen gennem en bekendt. Hun Jeg fandt boligen gennem en bekendt. Hun 
vidste, jeg havde ledt efter et nyt sted at bo, vidste, jeg havde ledt efter et nyt sted at bo, 
og da jeg stødte tilfældigt ind i hende, gav hun og da jeg stødte tilfældigt ind i hende, gav hun 
mig telefonnummeret på en af de nuværende mig telefonnummeret på en af de nuværende 
beboere i huset. Så kom jeg til samtale og fik beboere i huset. Så kom jeg til samtale og fik 
værelset. værelset. 

Hvorfor valgte du boligen?Hvorfor valgte du boligen?
Først og fremmest fordi jeg gerne ville bo et Først og fremmest fordi jeg gerne ville bo et 
sted, der er socialt. Og så valgte jeg den, fordi sted, der er socialt. Og så valgte jeg den, fordi 
den ligger godt, og fordi huslejen er overkom-den ligger godt, og fordi huslejen er overkom-
melig. melig. 

Hvem vil du anbefale denne type måde at Hvem vil du anbefale denne type måde at 
bo på til?bo på til?
Denne måde at bo på er for mennesker, der Denne måde at bo på er for mennesker, der 
sætter pris på det sociale, og som ikke har sætter pris på det sociale, og som ikke har 
noget imod ikke at bo midt i centrum. noget imod ikke at bo midt i centrum. 

NINA VANGSGAARD
25 ÅR

KANDIDAT, 
PÆDAGOGISK FILOSOFI

HUSLEJE: 2.900,-
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Hvordan ligger boligen i forhold til uni eller Hvordan ligger boligen i forhold til uni eller 
muligheder for at komme til uni?muligheder for at komme til uni?
Én kilometer til Nobelparken – det går ned ad Én kilometer til Nobelparken – det går ned ad 
bakke, så man kan trille derned på cykel på syv bakke, så man kan trille derned på cykel på syv 
minutter. minutter. 

Hvad er det bedste ved din bolig? Hvad er det bedste ved din bolig? 
Gode mennesker, god plads og HAVE! Gode mennesker, god plads og HAVE! 

Hvorfor er området nice?Hvorfor er området nice?
Christiansbjerg er fedt, fordi det er tæt på uni, Christiansbjerg er fedt, fordi det er tæt på uni, 
supermarkeder, Storcenter Nord, letbanen og supermarkeder, Storcenter Nord, letbanen og 
grønne områder. Man får roligt-villakvarter-vibe grønne områder. Man får roligt-villakvarter-vibe 
og er samtidig tæt på byen. Mit yndlingsspot og er samtidig tæt på byen. Mit yndlingsspot 
i området må være det grønne område og i området må være det grønne område og 
skoven lige i nærheden. Der kan man gå nogle skoven lige i nærheden. Der kan man gå nogle 
dejlige ture! dejlige ture! 



HEALTH

MØD DE  
STUDERENDE 
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Josephine Caroline Ward
Molekylærbiologi

10. semester
26 år

NAT
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Hvorfor har du valgt at læse molekylær-
biologi?

Jeg har valgt at læse molekylærbiologi, fordi det er 
en god blanding af mange fagområder fx cellulær 
biologi, mikrobiologi og proteinkemi. Det gav mig 
mulighed for at finde lige præcis dét felt, der passer 
til mig.
 
Hvordan ser en helt normal dag ud for dig 
(som studerende)? 

Da jeg det sidste år har skrevet speciale, har jeg 
brugt al min tid i laboratoriet. Når jeg ikke har 
fingrene i mine proteinprøver, sidder jeg på kontoret 
og arbejder, snakker med min lab-gruppe og spiser 
masser af snacks. Og så ender vi engang imellem i 
Studenterbaren...
 
Hvad er det bedste ved molekylærbiologi?

Det bedste ved molekylærbiologi er al den tid, man 
får lov til at bruge i laboratoriet i løbet af studiet. 
Det er spændende og meget givende at få lov til 
at arbejde med det, man har lært i undervisningen. 
Desuden hygger man sig rigtig meget med sine 
medstuderende, når man er i lab.

Hvilket råd ville du gerne have haft, den-
gang du var helt ny studerende på AU?

Karakterer er vigtige, men ikke lige så vigtige som 
dig! Husk at passe på dit mentale og fysiske helbred 
og brug noget energi på dine sociale relationer. Tag 
det hele i det tempo, der passer bedst til dig, så du 
ikke brænder ud! 
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Viktor Svenning
Jura

6. semester
24 år

BSS
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Hvorfor har du valgt at læse jura?

Mit valg af studie udspringer af mit forhold til min 
onkel, der er forsvarsadvokat. Vi har ofte haft 
mange samtaler om hans arbejde og, hvilken forskel 
han har gjort ved at forsvare dem, der har haft brug 
for det. Desuden synes jeg også, jura er spæn-
dende, da det er en grundsten for demokratiet og 
samfundets udformning. Generelt er jobmuligheder 
også noget, som er vigtigt for mig. Da jeg vidste, at 
ledigheden for uddannede jurister ikke var særlig 
høj, blev dette også afgørende for mit valg af studie. 
 
Hvordan ser en helt normal dag ud for dig?

Når jeg ikke passer mit studiearbejde, starter en 
normal dag for mig med, at jeg tager til forelæsning 
om morgenen, hvorefter jeg tager på læsesal. For 
det meste planlægger jeg at være på læsesal 4 
timer, hvor jeg har indlagt en spisepause med mine 
studiekammerater. Hvis jeg efter læsesal skal være 
alene, kan jeg finde på at løbe en tur eller se en se-
rie, inden at jeg skal lave aftensmad. Efterfølgende 
har jeg tid til at tage ud og drikke en kop kaffe eller 
en øl med mine venner. 
 
Hvad er det bedste ved jura?

Det bedste ved jura er foreningslivet, nærmere 
foreningsgangen. På Juridisk Institut har vi en for-
eningsgang, hvor man danner sig en social kerne, 
som man tager med sig for livet. Her har jeg i hvert 
fald mødt nogle af mine bedste venner og veninder 
samt været til de fedeste arrangementer, som AU 
har at byde på. 

Fx den årlige tour de gang, hvor hver forening har 
et tema, som de pynter op til og klæder sig ud efter. 
Dette er blot én af de mange ting, som Juridisk 
Institut har at byde på. 
 
Hvilket råd ville du gerne have haft, den-
gang du var helt nyt studerende på AU? 

Meld dig ind i foreningslivet på AU så hurtigt som 
muligt. Det er klart her, at jeg har fået det bedste ud 
af studiet - både socialt, men også fagligt, da man 
ofte finder mennesker, som er samme sted i livet som 
én selv, og som man kan bruge til faglig sparring. 
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Elisabeth Lindrup Nielsen
Medicin

5. semester
24 år

HEALTH
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Hvorfor har du valgt at læse medicin?

Jeg har aldrig været sikker på, hvad jeg i fremtiden 
gerne vil arbejde som. Men jeg er overbevist om, 
at hvis jeg læser noget, som jeg finder interessant, 
så ender jeg et sted, hvor jeg gerne vil være. Og 
sådan har jeg det med medicinstudiet. 

Hvordan ser en helt normal dag ud for dig 
som studerende? 

Den består af undervisning på universitetet, fore-
læsninger og en del opgaveløsning og læsning 
ved siden af, primært som selvstudie. Det er meget 
forskelligt, om man vælger at lave selvstudiet selv-
stændigt eller i en læsegruppe, det kommer ofte an 
på kurset.  

Hvad er det bedste ved medicin?

Friheden til at planlægge meget af min tid selv, at 
studiet er så stort, at jeg har mange muligheder, og 
så selvfølgelig at det er enormt spændende. 

Hvilket råd ville du gerne have haft, den-
gang du var helt ny studerende på AU?

Det bedste råd, jeg fik, var, at det tager to år bare 
at lære “at læse på universitetet”. Alene det at finde 
rundt kan være en udfordring. Så is i maven.
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Theresa Cecilie Møller
Fransk sprog, litteratur og kultur

8. semester
24 år

ARTS
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Hvorfor har du valgt at læse Fransk sprog, 
litteratur og kultur? 

Jeg startede i 2020 efter at have læst jura i et år. 
Mit valg om at læse fransk er 100 % baseret på den 
store kærlighed, som jeg har til det franske sprog og 
kulturen. Jeg valgte udelukkende efter interesse og 
får nu lov til at nørde med det, jeg elsker.

Hvordan ser en helt normal dag ud for dig 
som studerende?

Jeg har omkring 2-4 timers undervisning om dagen, 
og derudover læser jeg selv eller mødes med min 
dejlige studiegruppe, enten på campus eller hjemme 
hos en af os. Når eftermiddagen rammer, har jeg 
enten et møde i en forening eller planer med mine 
venner, og så slutter dagen som regel med en tv-se-
rie hjemme i kollegiekøkkenet.

Hvad er det bedste ved Fransk sprog, litte-
ratur og kultur?

Det må helt klart være det sociale miljø. Studiet 
er meget småt, men det betyder, at vi alle kender 
hinanden på tværs af årgangene, ligesom vi også 
har nogle rigtig gode forhold til vores undervisere. 
Og man kan altid finde mindst én, der er med på 
at købe en croissant til eftermiddagskaffen, eller 
som er frisk på at lave en lasagne til aftensmad (se 
billede).

Hvilket råd ville du gerne have haft, den-
gang du var helt ny studerende på AU?

Jeg havde klart haft brug for at høre, at jeg ikke 
skulle stresse så meget over at finde ud af, hvor min 
plads var på universitetet. Alt er nyt i starten, og det 
kan virke enormt overvældende det hele. Men du 
skal nok finde de mennesker, de foreninger og det 
studieliv, som du leder efter.
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Márta Simon
2 Master’s in Computer Engineering

Second year
23 years old

TECH
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Where are you from and what are you 
studying? 

I’m from Hungary and I’m doing my Master’s 
in Computer Engineering.

Why did you choose to study Compu-
ter Engineering?

The Bachelor’s programme I took in Hungary 
was also Computer Engineering. I wanted to 
specialize in the field and add a new perspe-
ctive to my knowledge by doing it in another 
country and experiencing different teaching 
methods.

How would you describe a normal 
day in your life as an international 
student? 

There is not too much variety in my days, I usu-
ally attend classes and study in the library or at 
home. When I have the energy, I like to finish 
the day with some kind of physical activity, like 
running or home workouts, but a long walk in 
the nearby forest is also very nice.

What is the best thing about your 
program?

The best thing is also the worst: it is very hard. 
A lot is demanded from us but we also get to 
experience a lot and acquire solid knowled-
ge. In almost every course, we have a bigger 
project to get our hands dirty with the techno-
logies we learn about, and in most cases, we 
finish the course with an oral exam, where 
it is crucial that we’ve developed a proper 
understanding of the learning material.
 
Being a new international student at 
AU, what would be your best advice?

Show up in classes, get to know people, start 
studying early for the exams, and read a lot 
about the materials.
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3 råd til en god studiestart
• Studietid er mere end bare undervisning.           

Det er lige så vigtigt at opbygge gode vaner     
omkring læsning, gruppearbejde, øvelser osv.

• Hæng i! Det kan tage tid at vænne sig til           
universitetet. Men det sociale kan hjælpe dig i 
overgangen.

• Det er en ny måde at lære på. Brug læse-,      
tænke- og notestrategier til at lære at lære.

- At strukturere din tid

- Læse- og notestrategier

- Formalia

- Opgaveskrivning

- Vejledninger til AUs systemer

- Eksamen

- At forberede og holde oplæg

- Litteratursøgning

Find også idéer og gode råd til bl.a.:

Besøg AU Studypedia

På AU Studypedia finder du...
w

w
w

.studypedia.au.dk
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3 råd til en god studiestart
• Studietid er mere end bare undervisning.           

Det er lige så vigtigt at opbygge gode vaner     
omkring læsning, gruppearbejde, øvelser osv.

• Hæng i! Det kan tage tid at vænne sig til           
universitetet. Men det sociale kan hjælpe dig i 
overgangen.

• Det er en ny måde at lære på. Brug læse-,      
tænke- og notestrategier til at lære at lære.

- At strukturere din tid

- Læse- og notestrategier
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w
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The Kitchen, Aarhus Universitets største iværksætter-
fællesskab for studerende og forskere, der vil lave 
’business’.

The Kitchen hjælper, hvis man går med alt fra en lille 
idé til en podcast eller et andet projekt, til hvis man 
alle rede har en virksomhed på tegnebrættet eller 
måske endda har startet virksomhed. De tilbyder ydel-
ser såsom mødelokaler, adgang til revisor, advokat 
eller en rådgiver at spare med. Gratis. 110 startups er 
en del af The Kitchen, så der er god mulighed for at 
møde erhvervslivet, selv mens man studerer.

Signe Trier Simonsen, som er Event Manager hos The 
Kitchen, siger om stedet: ”Det kommer nogle gange 
bag på folk, at noget af det fedeste er, at man møder 
nogen, som er på samme rejse som en selv. En som 
også skal finde ud af moms eller at få sine første to 
ansatte og skulle beslutte, om man er en virksomhed, 
hvor man spiser morgenmad sammen hver fredag. At 
have nogle at spejle sig i er megavigtigt.”

De afholder workshops, som er åbne for alle. 
Workshops om branding, eller hvordan man tager sig 
produkt til sine kunder.
”Det giver et fedt mix, når man kommer til den slags.”

Skrevet af Martin Kousholt fra Delfinen

THE KITCHEN
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OVERSIGT OVER 
STUDIERABATTER

Skrevet af: Lærke Ahlmann O. Vang fra Delfinen 
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Livet som universitetsstuderende er ikke altid lige let, og især i disse krisetider 
kan det gøre lidt ondt på pengepungen, hvis man vil forkæle sig selv. Derfor har 
vi samlet en oversigt over de bedste studierabatter i vores skønne by, Aarhus, til 
alle jer, som gerne vil spare en lille skilling. Husk, at denne liste ikke er fuldendt, 
så det er bare med at flashe dit studiekort – du vil blive overrasket over, hvor 
mange steder, du kan bruge det. 

TØJBUTIKKER
Står du og mangler det næste smarte sæt tøj eller et par 
trusser for at spare på vasken, kan studiekortet være 
dig behjælpelig. Flere tøjbutikker i Aarhus har nemlig 
studierabat, for eksempel Message og Hunkemöller, som 
begge giver 10 %. Hvis du er mere til at shoppe online, 
kan du også opnå studierabat på 10 % hos ASOS og 15 
% hos Happy Socks.  

MAD
Bliver du sulten er der også gode muligheder for at spare 
lidt. Får du lyst til lidt thaimad, giver D’let – Det grønne 
køkken, som er placeret i Bruuns Galleri, ikke mindre end 
20 % rabat på din regning, hvis du viser dit studiekort. 
Er du mere til mexicansk, giver restauranten VACA 10 % 
rabat. Har du derimod mere lyst til burger og pommes 
frites, kan du på Thorvaldsensgade 1 finde Byens Burger, 
som også giver 10 % rabat.  

AKTIVITETER
Studierabatterne kan også hjælpe dig med at opleve lidt 
af Aarhus. For eksempel kan du som studerende få billige-
re billetter til både Den Gamle By, ARoS og Moesgaard 
Museum, samt billetter til kun 80 kr. til alle forestillinger på 
Aarhus Teater.

MEDLEMSKABER 
Medlemskaber kan være dyre. Derfor er det godt at vide, 
at du som studerende kan få Spotify Premium for kun 49 
kr./md., Saxo Premium for kun 79 kr./md. og 15 % på 
medlemskab ved Hot Yoga Aarhus.

KAFFE
Har du lyst til at nyde din kaffe ude af lejligheden uden at 
sprænge budgettet, er det godt at vide, at for eksempel 
Starbucks giver 10 % studierabat, og hvis du medbringer 
din egen kop, sparer du en ekstra skilling. 

ANDET
Kan du ikke få nok af gode rabatter, er det værd at tage 
et kig på hjemmesiden Studiz.dk, som giver et mere samlet 
overblik over nogle af de mange studierabatter, man kan 
få i Danmark. Derudover giver nogle forsikringsselskaber 
og tandlæger også rabat til studerende, så tøv ikke med at 
trække studiekortet.
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Er du lige startet på en uddannelse og synes du, at det lyder spændende 
at blive en del af nye fællesskaber? Mange ved måske ikke, at Aarhus 
Universitet er en guldgrube af sjove og hyggelige foreninger, du kan bli-
ve en del af, hvad end du er til sejlads, strikkeklub, øldrikning eller noget 
derimellem. Her får du et overblik over, hvor du kan søge hen, hvis du 
har lyst til at udfolde dig i nogle af AU’s mange tilbud.

Foreninger på fakulteterne
Hvis du nogle gange føler dig lidt som en særling, der rumsterer bag lukkede døre med din
vietnamesiske frimærkesamling og elektroniske panfløjtemusik, bange for hvad offentligheden mon ville 
tænke om dig, så frygt ej længere! For de forskellige fakulteter på Aarhus Universitet har helt sikkert 
en forening, der matcher dig og dine interesser. De lidt mere særlige foreninger finder du nemlig her, 
hvor du kan få hyggelige timer til at gå med andre, der deler samme passion som dig. Derudover er 
der også foreninger, der favner bredt og glæder sig til at få dig med på vognen. Det er steder som 
fredagsbarer, revyer, festforeninger, fagudvalg, foredragsforeninger og studentermagasiner, hvor du 
har mulighed for at engagere dig. Hop med på magasinet Vandfanget på Nordisk Sprog og Litteratur, 
Festudvalget Fuld Fontex på Psykologi eller hvor end der er en forening på det studie, du læser, som du 
finder interessant. Find det hele på
Studerende.au.dk/studenterforeninger, hvor du alfabetisk kan bladre dig gennem fakulteternes
egne foreninger. Desuden kan de fleste foreninger tjekkes ud på Facebook!

Frivilligjob
Kunne du tænke dig at udvikle dine færdigheder og udvide dine kompetencer, er et frivilligjob
oplagt. Som bonus får du mulighed for at opgradere dit CV for det kommende jobmarked, samtidig 
med at du kan afprøve, hvad du måske kunne tænke dig at arbejde med på den anden side af studieli-
vet. AU har lavet et frivillig-jobindeks, hvor du kan undersøge, om der skulle være et job for
dig. Find dem på AU Job- og Projektbank og Frivilligjob.dk
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Findes der også en verden udenfor AU?
Får du nok universitetslir gennem studiet, så er der heldigvis også initiativer, du kan engagere dig i 
udenfor de gule og røde murstensvægge. Vi har samlet et lille udpluk af Aarhus’ perler herunder:

Fordele ved at være frivillig og medlem af en forening 
At blive en del af en forening åbner op for et større netværk med andre engagerede mennesker.
Måske har du også lyst til at udvikle dig selv på ledder og kanter, som universitetslivet ellers ikke gør, 
når der går bogormsmaraton i den. Der er mange gode ting at høste ved at være frivillig, og du samler 
helt sikkert brugbar erfaring og søde mennesker med op undervejs. Sååå hvad venter du på? Tag en 
studieven eller dig selv med under armen til næste møde, eller kontakt foreningen hvis du kunne tænke 
dig at blive medlem. De glæder sig til at tage imod dig!

Pssst! Denne artikel er skrevet helt frivilligt, idet jeg (Camilla) er frivillig for AU’s Studenterblad
Delfinen. 

Café Mellemfolk i Mejlgade – en frivilligdrevet café med samvittighedsfuld mad og
drikke, og ikke mindst god stemning. Overskuddet i caféen doneres til arbejdet for en merebæ-
redygtig og retfærdig verden på kloden.

Spillestederne Train og Radar – to af Aarhus’ mest populære spillesteder tager frivillige 
ind, hvis du har musik i årerne og kunne tænke dig at arbejde med at afvikle koncerter, stå i 
garderoben eller i entréen.

Fairbar – bliver du bartender på Fairbar, tager du del i et stort netværk, møder søde men-
nesker og udvider dit specialøls-repertoire. Baren er drevet af unge frivillige og tilbyder et 
mangfoldigt fællesskab.

UngK – selvom UngK er en del af folkekirken, så er det ikke nødvendigvis bibelsang, man 
samles om. Har du alverdens trang til at stable forskellige begivenheder på benene, lige fra 
bordtennis til portvinssmagning, er dette stedet for dig!

Red Barnet Ungdoms læringscafé på Dokk1 – her kan du være med til at gøre en forskel
for skoleelever ved at hjælpe dem med lektier og samtidig få erfaring med at omsætte og
formulere din viden. 

Skrevet af: Camilla Svenblad Bauer fra Delfinen 
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UDVEKSLING

Alder: 25 år
Studie: Informationsvidenskab

Semester: 6. semester
Udveksling: Forår 2022

JOE DUCKHOUSE
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Hvor var du på udveksling, og hvorfor søgte 
du om netop det sted?
Jeg var på udveksling i Austin, Texas i USA. Jeg søgte 
bevidst flest steder i både USA og Canada da jeg 
havde et stort ønske om at komme udenfor Europa, 
og da jeg havde været i Asien var det næste punkt på 
bucket-listen. Austin var førsteprioriteten da det man 
kunne læse sig frem til, lød på at det var en by i rivende 
udvikling og det næste hotspot for store tech-virksom-
heder. Derudover er vejret i Austin enormt lækkert med 
varme og solskin de fleste dage

Var der nogle bestemte ting du håbede på og 
frygtede for ved at tage på udveksling?
Jeg håbede helt klart på at få indblik i den ameri-
kanske kultur og levevis, at finde ud af hvorvidt det 
billede vi danner os via medierne herhjemme kan ses 
i virkeligheden også. Derudover var udfordringen i 
at skulle starte helt fra start og bygge venskaber i et 
fremmed land både noget jeg frygtede samt håbede 
ville udvikle mig og mine sociale evner.

Hvordan var hverdagen og opholdet generelt 
derhenne?
Hverdagen i Austin var for mig en blanding af skole, 
lektier og et væld af sociale arrangementer og inter-
aktioner. Idet jeg boede på et kollegie, var der altid 
mennesker og ting at lave, hvilket virkelig havde en 
positiv indflydelse på mit ophold. Opholdet som helhed 
var fyldt med fede oplevelser, lærerige interaktioner og 
en opbygning af specielle relationer til menneskerne 
omkring en, nogle i samme båd som en selv, og andre 
i en helt tredje.
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Hvad var det bedste du tog med dig derfra?
Først og fremmest en sikkerhed i, at selvom man befinder sig i et fremmed land med en meget anderledes kultur, 
er det muligt at bygge meningsfulde relationer og finde ståsted både med mennesker der deler et lignende sæt af 
værdier, samt mennesker der vildt forskellige fra en selv og det man er vand til. Herudover et væld af oplevelser 
og minder der følger en resten af livet. 

Hvorfor skal andre også tage på udveksling i udlandet?
Andre skal tage på udveksling i udlandet for at bygge en forståelse for andre kulturer end den danske samt for 
at få et indblik i hvordan andre dele af verdenen håndtere det at uddanne sig. Derudover skal andre tage på 
udveksling for at opleve andre dele af verden og skabe minder for livet. Anbefaler på det kraftigste at man griber 
muligheden hvis man får den tilbudt.

Skrevet af Joe Duckhouse

62 // STUDENTERRÅDET



L O N D O N  •  P I S A  •  L O U VA I N  •  W I E N

O S L O  •  B E R L I N  •  PA R I S  •  B E O G R A D

au.dk/rejsud

Vil du på udveksling
i din studietid?

Så kig nærmere på 
AU’s Circle U-partnere.

Circle_U_annonce_190422.indd   3Circle_U_annonce_190422.indd   3 20.04.2022   15.0920.04.2022   15.09
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CITATER FRA TIDLIGERE 
STUDERENDE OM 

HVAD DET VIL SIGE 
AT GÅ PÅ UNIVERSITETET
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JENS JOEL, MEDLEM AF FOLKETINGET (S) VALGT OG BOSAT I AARHUS 
”Trods eksamensstress og forsømte forår er intet som studietiden i Aarhus. Skov, strand, brune 
værtshuse, kammerater og studiejobbet i Øst for Paradis konkurrerede hårdt med studierne om 
min opmærksomhed, men det føltes som en kappestrid med mange vindere” 

SVEND BRINKMANN, PROFESSOR I ALMENPSYKOLOGI OG KVALITATIVE METODER 
PÅ AALBORG UNIVERSITET
”Jeg læste både filosofi og psykologi på Aarhus Universitet fra 1995-2002. Det var en skøn tid 
i smukke omgivelser og med venskaber på kryds og tværs af studier og fakulteter, som stadig 
betyder meget for mig i dag.”

HELGA NYGAARD WAAGE, JURIST-LINGVIST VED EU-DOMSTOLEN, LUXEMBORG, 
CAND. JUR., LLM
”Min studietid i Aarhus var et skønt sammensurium af fester og slid og forberedelse til livet deref-
ter i en skøn by med studiekammerater, der blev til venner for livet”

GERDA N. JESSEN, DOMPROVST I AARHUS DOMKIRKE
”Det var lykkelige år på Aarhus Universitet. Det jeg lærte dengang, sidder i min rygrad og har 
hver dag dannet basis for det jeg siger og gør i mit arbejde, og mine venner fra den tid tæller 
blandt de bedste. Nu bor jeg i Aarhus efter mange år, og det gibber i mig af glæde, når jeg nu 
cykler forbi Hovedbygningen, der dannede ramme om de skønne år på det teologiske studium”

MICHAEL PEDERSEN, CENTERCHEF FOR STENO DIABETES CENTER GRØNLAND
”Det var en fantastisk tid med konstant faglig og personlig udvikling. Kort efter min kandidateksa-
men rejste jeg til Grønland, og elskede arbejdet som læge. Med tiden samlede interessen sig om 
diabetes, og i 2008 stod jeg i spidsen for et treårigt nationalt diabetesprojekt”
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