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Velkommen til Aalborg Universitet
Jeg er glad og stolt over at kunne byde dig
velkommen til Aalborg Universitet. Vi vil gøre
vores bedste for, at AAU bliver et godt hjemsted for dine studier!
Rushåndbogen kan være en hjælp, så du
hurtigt føler dig hjemme på universitetet og
får det maksimale ud af din nye tilværelse
som studerende.
Studiestarten kan virke overvældende, men
husk på at Aalborg Universitet har omkring
23.000 studerende fordelt på campusser i
Aalborg, Esbjerg og København. Der er derfor
mange, du kan spørge om råd eller dele dine
oplevelser med.
Fra universitetets side har vi et stort ønske
om, at du finder dig godt til rette som studerende ved AAU. Vores studieform, som vi
kalder Problem Baseret Læring (PBL), gør, at
du hurtigt bliver en del af en studiegruppe.
Gennem studiegruppen får du kontakt til
dine studiekammerater, så I kan hjælpe
hinanden med at gøre det daglige arbejde
overskueligt og struktureret. Studiegruppen
kan ikke alene støtte dig i forhold til studierne, men også være med til at sørge for,
at du føler dig hjemme på universitetet og
– hvis du er flyttet hertil – i din nye by.

Per Michael Johansen
Rektor
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Det daglige arbejde i studiegrupperne
foregår i tæt kontakt med en vejleder, som
til dels giver faglig vejledning, og som vejleder jer i at få det bedste ud af gruppearbejdsformen. Det er et mål for AAU at tilbyde dig
og dine studiekammerater en uddannelse
af høj faglig kvalitet og samtidig give jer de
nødvendige redskaber til at kunne samar-

bejde som en del af et velfungerende team.
Det sker blandt andet, når I løser projekter i
samarbejde med virksomheder eller organisationer uden for universitetet. Det er vores
erfaring, at løsninger af problemer, som ’rigtige’ virksomheder og organisationer slås
med, er meget motiverende og engagerende
for både studerende og forskere.
Med Rushåndbogen kan du skyde genvej til
et aktivt og udbytterigt studieliv på Aalborg
Universitet. Rushåndbogen er skrevet af
studerende og for studerende. I Rushåndbogen deler de deres erfaringer med dig, så du
hurtigt kan sætte dig ind i, hvordan universitetet er organiseret og fungerer fagligt og
socialt. Derfor kan jeg varmt anbefale, at du
bruger Rushåndbogen til hurtigt at få en god
start på AAU.
For mange er studietiden en oplevelsesrig
og skelsættende periode i deres liv. Her giver du retning til dit liv efter studierne, og jeg
opfordrer dig til at engagere dig både fagligt,
socialt og i alle de aktiviteter, der er på og
rundt om universitetet.
Jeg oplevede min studietid, som nogle af de
bedste år af mit liv, og det er mit håb, at
du i fremtiden vil kunne se tilbage på studieårene ved AAU som nogle af de bedste år
i dit liv.
Endnu en gang velkommen til Aalborg Universitet.
Per Michael Johansen
Rektor
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Køb din billet allerede i august! Hop ind på vores Facebook-side, smid et LIKE
og hold dig opdateret på festen og billetsalget:
https://www.facebook.com/studentersamfundetaau

Har du hørt om studiestartsfesten? Årets største fest for alle nye og nuværende studerende på Aalborg Universitet bliver afholdt fredag d. 7. september. Over 4.000 studerende fra alle fakulteter samles i Gigantium til et brag
af en fest.

Du har mulighed for at købe billet enten med eller uden medlemskab af
Studentersamfundet, men som medlem får du billetten til halv pris. Billetter
kan købes via dette link:
https://studentersamfundet.safeticket.dk/events

Der vil være masser af god mad, billige drikkevarer og livemusik. Dørene åbner
kl. 17.00 til en bid mad for nye studerende og tutorerne, og kl. 19.30 går festen
for alvor i gang, og nuværende studerende lukkes ind. Glæd dig til at høre
følgende kunstnere spille til Studiestartsfesten:
Suspekt x Vigiland
Mathias and the Beatroots
DJ Nikow
Hør meget mere om festen ved studiestart d. 3. september hvor din tutor vil
give mere info.
8
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VI GLÆDER OS TIL
AT SE DIG !
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Kom godt i gang med

PBL

Aalborg Universitet har fra starten af tilrettelagt sine uddannelser med udgangspunkt i problembaseret læring, der
består i, at studerende via projektarbejde løbende får anvendt den faglige kunnen fra studiet på samfundsrelevante
problemstillinger.

Denne tilgang har generelt fået betegnelsen PBL-modellen, og i dens særlige
AAU-variant hedder den Aalborg-modellen. På AAU understøtter kurser studerendes problembaserede projektarbejde, og i samarbejde med en eller flere
vejledere arbejdes der i projektgruppen
med problemstillinger inden for ens fag.
Med AAU-PBL tages dobbelt hensyn til
dels at understrege den studerendes ansvar for egen læring, dels at give dig som
studerende friheden til at skræddersy
din læring og fordybe dig i områder inden
for dit fag, der tiltaler dig. Derudover får
du skærpet dine evner til at indgå og arbejde i grupper.
Du kan læse mere om Aalborg-modellens
grundprincipper på
www.aau.dk/ingenioeruddannelser/
Problembaseret+L%C3%A6ring/.
12
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AF Alexander Kokkedal

Grundet Aalborg-modellen for problembaseret læring skal studerende i
højere grad, end det er tilfældet på andre universiteter, tage ansvar for egen
læring ved i gruppesammenhæng selv at
tilrettelægge projekters formål, forløb og
fremgangsmåde. På de fleste bachelorog kandidatuddannelser er der indlagt
projektarbejde på hvert semester, hvor
studerende oftest arbejder sammen i
grupper. Disse grupper skal så uden for
forelæsninger og anden undervisning
blive enige om projektets arbejdsgang
og formål. Helt overladt til dig selv er du
dog ikke som studerende. De enkelte
grupper får en vejleder tilknyttet, der kan
tjene som en faglig sparringspartner i
forhold til, hvordan man kan gribe f.eks.
et forsøg an, eller hvad man overordnet
ønsker at få ud af sit projekt.
Desuden har de fleste bacheloruddannelser et obligatorisk, ECTS-udløsende
kursus i problembaseret læring på 1. semester. Hvis du i løbet af semestret kommer i tvivl om noget vedr. anvendelse af
problembaseret læring, bør du kontakte
den fagansvarlige underviser for kurset,
der vil kunne give dig svar på dine spørgsmål vedrørende Aalborg-modellen.

Projekterne munder typisk ud i
aflevering af et projekt, hvis længde
varierer afhængigt af studie, samt hvor
mange folk, du er i gruppe med. Ved en
efterfølgende mundtlig gruppeeksamen
bliver alle gruppens medlemmer prøvet
i indholdet af jeres projekt, og om I har
styr på de begreber, metoder mv., I har
benyttet jer af. Jo bedre jeres projekt er,
jo lettere vil det være for eksaminator
at spørge ind til projektet på et niveau,
hvor I virkelig får demonstreret, at I kan
stoffet.
Hvis du er introvert eller sidder til eksamen med gruppemedlemmer, der er
mere aktive i forhold til at byde ind og
svare på spørgsmål, kan du måske godt

blive ængstelig for, om du selv bliver
prøvet af. Dette skal den studerende dog
aldrig bekymre sig om, da det er eksaminator og censor, der har ansvaret for, at
alle gruppens medlemmer bliver hørt lige
meget om alle projektets hovedafsnit.
Sidder du og har den slags tanker frem
mod eksamen, kan du derfor ånde lettet
op og under eksamen i stedet koncentrere din energi mod at svare detaljeret,
når du bliver spurgt om noget, for det er i
høj grad din argumentation, du vurderes
ud fra efter PBL.
Læs mere på www.aau.dk/uddannelser/gruppe-og-projektarbejde/Projekteksamen/.
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For mere information om Aalborg-modellen generelt kan du gå ind
på www.pbl.aau.dk, hvor du kan finde informationsmateriale, der mere specifikt
udmønter hensigten bag problembaseret læring, rammerne det foregår inden
for, arbejdet med PBL i praksis og AAU’s
visioner for problembaseret læring i
uddannelser. PBL Academy på AAU, der
arbejder med understøttelse af Aalborg-modellen, producerer løbende mere
materiale.

Aalborg Universitet arbejder også med
kvalitetssikring af sine uddannelser, bl.a.
på baggrund af fag- og semesterevalueringer, og står du ved slutningen af
et semester med feedback på, hvordan
gruppearbejdet er gået, og hvad AAU
kunne have gjort bedre i forhold til at facilitere det, har du mulighed for at dele
dine erfaringer med de råd og nævn på
universitetet, der arbejder med studieordninger og studiemiljø.

AALBORG UNIVERSITET

Gode råd til gruppearbejdet
Indgå en gruppekontrakt med de andre i din gruppe, hvor I bl.a. slår
fast, hvem der er ansvarlig for hvad, og hvor, hvornår og hvor ofte I
mødes.
Forventningsafstem i forhold til projektet: Hvad vil I gerne have ud af
projektet? Hvilken karakter sigter medlemmerne i jeres gruppe mod?
Lav noget socialt med dine gruppemedlemmer uden for projektarbejdets rammer, f.eks. at få en kop kaffe eller øl, dyrke sport eller en
anden fritidsaktivitet sammen.

FORSKELLE FRA STUDIE TIL STUDIE
Aalborg-modellen kommer ikke til udtryk på samme måde på alle
studier. Det er altid en god idé at tage fat i den fagansvarlige for
PBL-undervisningen på dit studie og få afklaret, hvordan problembaseret læring udmøntes på studiet.
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tag på
udlandsophold
Gode råd til
ansøgningen
og opholdet

BY Majken Ravnkilde

Et semester på et udenlandsk universitet kan bidrage til stor personlig og faglig
udvikling, og derudover ser det rigtig godt ud på dit CV, når du sender en jobansøgning.
Men det at skulle udenlands i et semester er en lang og til tider uoverskuelig proces,
der kan gribes an på mange forskellige måder. For at gøre det nemt for dig lister vi
her nogle af de muligheder, du har:
Studieophold ved et partneruniversitet:
Aalborg Universitet har samarbejdsaftale med en bred vifte af universiteter over
hele verden. På http://exchangeagreements.aau.dk/iris/public/ kan du indtaste dine
informationer og se, hvilke universiteter der har hvilke uddannelser.
Hvis du finder et partneruniversitet, der passer til dine ønsker, skal du kontakte
Internationalt Kontor, som ligger Fibigerstræde 10 i Aalborg. Deres åbningstid er
12.00-15.00, hvor du kan møde op uden forudgående aftale og få råd om, hvordan
du kommer videre med din ansøgningsproces, eller få mere information om de
universiteter, du er interesseret i. Deres job er at hjælpe dig med finansieringen af
dit ophold, sprogtests, SU i udlandet og kulturchok.

Udlandsophold gennem EDU:
EDU er en af de muligheder, du har, hvis du tager til udlandet uden en samarbejdsaftale
og derfor selv skal finansiere dit ophold. EDU tilbyder gratis rådgivning og
repræsenterer mere end 50 universiteter i Australien, Canada, Kina, England, Holland,
Malaysia, New Zealand, Singapore, USA og Vietnam, og de har hjulpet tusindvis af
studerende til udlandet gennem de seneste 20 år.
En del af deres rådgivning omhandler hjælp til udvælgelse af kurser, links og tips til
legater og finansiering, retningslinjer og hjælp til ansøgninger og andet papirarbejde,
der skal være på plads, og du får desuden en kontaktperson, du kan kontakte i
tilfælde af spørgsmål, mens du er af sted.
Find mere information på: www.edu-danmark.dk
Eller mød EDU og universiteterne på messen EDU Days eller ved et af deres gratis
infomøder i Aalborg.
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Udlandsophold gennem KILROY:
En anden mulighed for udlandsophold uden samarbejdsaftale er gennem rejsebureauet KILROY. KILROY hjælper dig gerne med eventuelle spørgsmål og guider dig
gennem dine muligheder for at sikre, at du har al den information, der er nødvendig
for at tage beslutningen om, hvilket land og universitet du skal satse på.
Når du har fundet et match, hjælper KILROY med din ansøgning, finansiering af
dit ophold, anskaffelse af visa, forsikring og endda med at bestille din flybillet. De
hjælper også gerne med at arrangere spændende udflugter under dit ophold. Og
allerbedst: rådgivningen er 100% gratis.
Hvis KILROY lyder som den rigtige løsning for dig, kan du finde mere information på:
https://education.kilroy.net/
Musts og gode råd, når du skal til udlandet:
Start tidligt, processen tager lang tid, især hvis du også ansøger om legater.
Vi anbefaler at starte halvandet år i forvejen.
For at kunne inkludere de kurser, du tager i udlandet, i dit studie, SKAL du
have dem godkendt af studienævnet (have forhåndsmerit).
Sørg for, at mængden af ECTS-point er den samme, så du undgår at skulle
tage yderligere kurser.
Få alle dine papirer i orden.
Vær bevidst om på forhånd, at det er en lang, hård proces.
Hvis du bare VIL til udlandet, så sørg for at have et backup-universitet, hvis
det ikke lykkes at få plads på din førsteprioritet.
Sørg for ALTID, ALTID, ALTID at have rejseforsikring, når du tager til udlandet,
forsigtighed betaler sig!
Nyttige sider om legater:
http://www.legatnet.dk/
http://gribverden.dk/sadan-far-du-rad/legater-og-tilskudsordninger
https://studerendeonline.dk/legater
https://www.legatbogen.dk/saadan-soeger-du
http://www.aau.dk/uddannelser/su/legater/
17
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IT-HJÆLP TIL
STUDIESTART
AF Alexander Kokkedal

Hensigten med denne tekst er at kunne hjælpe dig godt på vej til at få styr
på nogle af de grundlæggende it-systemer, du stifter bekendtskab med som
studerende på Aalborg Universitet.
Du vil bl.a. kunne læse om, hvordan du tilgår din AAUmail, kommer på nettet,
finder dit skema, bruger AAU’s printere m.m. AAU har på deres forskellige
hjemmesider mange guides med yderligere information, der bliver linket til
her i teksten.
Desuden kan du få svar på de fleste af dine IT-relaterede spørgsmål ved at
kontakte AAU IT Services på support@its.aau.dk eller tlf. 99 40 20 20.

UniStart

AALBORG UNIVERSITET

Trådløs netværk
Der er to trådløse netværk på Aalborg Universitet: AAU-1x og AAU-1-Day.
For at få adgang til AAU-1x-nettet, som er det optimale for dig som studerende,
skal du downloade nogle filer. Gå ind på ITS-hjemmesiden www.its.aau.dk/
vejledninger/wifi/aau-1x-og-eduroam og følg vejledningen.
AAU-1-day er et netværk rettet mod gæster, som kun er på universitetet i kortere perioder. Adgangskoden til AAU-1-Day ændres hver dag, og den aktuelle
adgangskode finder du på AAU-1-Day-siden www.its.aau.dk/vejledninger/wifi/
AAU-1-Day.

Moodle

UniStart er noget af det første, du kommer i kontakt med. På Unistart.aau.dk
skal du logge ind ved at bruge dit CPR-nummer og den adgangskode, som er
oplyst i mailen omhandlende Unistart, der er sendt til din private mailadresse.

Moodle bruges på Aalborg Universitet til nem og digital adgang til relevante
materialer som fx slides, afleveringsopgaver og litteraturlinks samt til kontakt til dine undervisere. Hjemmesiden er www.moodle.aau.dk.

Her finder du:
• Link hvor du skal angive, om du ønsker den tilbudte studieplads
• Informationer om din AAU-mail, som du bl.a. kan benytte til at logge på
mail.aau.dk
• Link til bestilling af dit AAUcard, der bl.a. skal fungere som din nøgle til
bygningerne på AAU samt som lånerkort til Universitetsbiblioteket

Brugernavnet til Moodle er din AAU-mail, og kodeordet er det samme som
til din AAU-mail. Mere information om Moodle kan findes på www.its.aau.dk/
vejledninger/Moodle.
Vær opmærksom på, at Moodle-forsiden kan se forskellig ud fra studie til
studie.

Scan de enkelte QR-koder for
at blive sendt videre til den
pågældende hjemmeside
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Diverse apps

Printeradgang

Forskellige apps udviklet af Aalborg Universitet kan med fordel downloades
for lettere og nemmere adgang til bl.a. dit skema. En særlig nyttig app er
AAU Student, der kan downloades over Google Play og App Store. Du logger
ind med din AAU-mail og vil på appen kunne se dit skema med alle dine timer
plottet ind. Du vil på AAU Student også kunne abonnere på nyheder om f.eks.
forskning, studiemiljø og studieservice.

For at du kan benytte universitetets printere, skal du først foretage en opsætning på din computer.

Der er også AAU Map, som viser vej på AAU, samt AAU Building Support, som du
kan bruge til at rapportere fejl og mangler i bygninger og på inventar. De kan
også hentes på både Google Play og App Store. Læs mere om de forskellige
apps på www.its.aau.dk/app.

Som ny studerende får du gratis tildelt 100 printenheder, hvilket svarer til ca.
500 A4-sider i sort/hvid. Når du henter dit print, skal du benytte dit AAUcard.

På hjemmesiden http://www.its.aau.dk/vejledninger/Printkopi/ kan du finde
guides til, hvorledes du foretager opsætningen, alt efter hvilken type enhed,
som du vil printe fra og til.

Digital eksamen
Under din studietid skal du til eksamen, og til de digitale stedprøver skal du
bruge systemet Digital Eksamen samt overvågningsprogrammet ITX Flex.
Du kan på hjemmesiden http://www.de.aau.dk/studerende/ læse, hvordan du
anvender programmerne.

Problemer med IT?
AAU IT Services
support@its.aau.dk
eller
tlf. 99 40 20 20.
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Velkomst ved
Studentersamfundets formand
Kære nye medstuderende.
Jeg vil, som formand for Studentersamfundet, gerne ønske dig hjerteligt tillykke
med din studieplads på Aalborg Universitet.
På din første studiedag vil du møde dine
nye studiekammerater, og dagen starter
ud med en kæmpe fælles morgenmad for
jer ved Aalborgs flotte havnefront, hvilket
vi håber, I vil tage godt imod. Her vil du
også møde dine tutorer, som er der for
at give dig den bedst mulige studiestart.

iekammerater, men også mange andre
nye studerende, samt de ældre studerende.

Er du medlem af Studentersamfundet,
kan du købe billetten til studiestartsfesten og fremtidige arrangementer til en billigere medlemspris. Men et
medlemskab i Studentersamfundet er
meget mere end blot rabat til vores arrangementer, idet vi også har været ude
og sikre vores medlemmer en række
medlemsfordele, som de kan bruge i hele
deres studietid.
Studentersamfundet er den største stu- Disse fordele omfatter bl.a. sportstilbud
denterorganisation på Aalborg Univer- som rabat i Aalborg Cable Park og på
sitet, og vi har en vision om, at Aalborg svømning i Gigantium, sociale tilbud som
Universitet skal være det bedst tænke- fri fadøl den sidste fredag i hver måned,
lige sted at studere. Gennem studen- samt andre gode medlemstilbud.
terpolitiske-, faglige- og sociale aktivi- Dette har vi gjort, fordi vi forstår vigteter samt medlemsfordele og rabatter tigheden af at møde nye mennesker
forsøger vi at virkeliggøre dette. Alt sam- i andre rammer end dem, man finder i
men for at gøre det en smule lettere for auditorier og grupperum. Det er i mødig at være studerende.
det med andres fagligheder, at man har
Vores portefølje omfatter arrangement- mulighed for at sætte sin egen i perser som AAULAN, forskellige fredagsbarer, pektiv og danne netværk for livet.
UniRun og universitetsfester. En af disse I Studentersamfundet kan vi gøre alt
fester er den kæmpestore studiestarts- dette, fordi vi har en masse engagerede
fest i Gigantium, hvor der er rig mulighed og dygtige frivillige, der alle brænder for
for at snakke med både dine nye stud- at gøre en forskel for de studerende på
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universitetet. Sammen hjælper vi hinanden med at forme de rammer, vi gerne
ser, de studerende har. Så har du lyst til
at hjælpe med at gøre en forskel for dine
studiefæller og samtidig være en del af
det fedeste fællesskab, så kom frisk,
vores døre er altid åbne.
Afslutningsvist vil jeg blot sige, én studerende til en anden, at selvom dine kommende år som studerende bliver både
spændende og udfordrende, er studieliv
mere end blot bøger, og derudover give
dig nogle vise ord med på vejen, som har
hjulpet mig utallige gange:
“Man skal huske at have det godt.”
Med venlig hilsen
Peter Fisker,
Formand for Studentersamfundet,
Aalborg Universitet
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Studenterpolitik – din
mulighed for indflydelse

Synes du, at noget af det her lyder spændende? Eller har du andre problemer/holdninger, der omhandler studerende? Hvis du kan svare ja til et af de to spørgsmål, så
vil vi elske at have dig som en del af vores hold af frivillige, som hver dag kæmper for
at Aalborg Universitet skal være det bedste sted i verden at studere. Du skal selvfølgelig vide, hvordan du kommer i kontakt med os. Du kan kontakte os på politik@studentersamfundet.aau.dk, så vi sammen kan finde ud af, hvor dine interesser ligger!

Stoooop! Du er lige havnet på en af de vigtigste sider her i Rushåndbogen. Når jeg
siger studenterpolitik, er der nok mange af jer der er klar på at bladre videre, hvilket
er ærgerligt, hvis man ikke kender til den indflydelse og medbestemmelse, som det
er muligt at opnå - både på universitetet og nationalt.

Med venlig hilsen
Emil Njor,
Studenterpolitisk ordfører i Studentersamfundet,
Aalborg Universitet

Det er de færreste, der starter på Aalborg Universitet, der ved at studerende selv kan
være med til at bestemme, hvilke kurser og projekter, de skal følge i løbet af deres
studietid her på universitetet. Det er også et fåtal der ved, at studerende er med til
at bestemme, hvem der skal have lov til at komme op til et 4. eksamensforsøg, eller
hvem der skal have lov til at tage et semester i udlandet.
Alt dette og meget mere kan man være med til at beslutte ved at blive valgt ind til
AAU’s universitetsvalg, der sker en gang om året i efterårssemesteret. Dette valg,
og de organer som det er muligt at blive valgt ind i, kan også læses om på side 43.
Hvis man interesserer sig mere for national studenterpolitik, såsom hvor meget vi
studerende skal have i SU, eller om vi skal have lov til at tage flere bacheloruddannelser, så er der også store muligheder for at opnå indflydelse på dette gennem
Studentersamfundet.
Første mandag i hver måned holder vi nemlig det, som vi kalder Studenterforum.
Her er alle studerende på Aalborg Universitet velkommen til at komme og sige deres
mening inden for alle emner, der har med studenterpolitik at gøre. Studenterforum
er den højeste politiske myndighed i Studentersamfundet, hvilket betyder, at alt der
bliver besluttet på Studenterforum, bliver til den politik som Studentersamfundet
skal føre.
På Studenterforum er der også mulighed for at blive valgt som Studentersamfundets
repræsentant i forskellige udvalg og repræsentantskaber. Som et par eksempler
kan nævnes Uddannelsesrådet ved Aalborg Kommune, Repræsentantskabet ved TV2
Nord, eller vores Landsforumrepræsentant i Danske Studerendes Fællesråd.
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Studentersamfundets
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Barbaren er den store tværfaglige bar,
som servicerer tusindvis af tørstende
studerende i årets løb. Baren er et
samlingspunkt for mange studerende
fra hele byen på grund af de mange
store arrangementer, men der er altid
tid til at hygge og kræse for den enkelte kunde. Vi bor på 1. sal på Fibigerstræde 15 i den store kantine.

Hver torsdag åbner DE-Klubben dørene
op og fylder klubben med mennesker til
Aalborgs bedste (og billigste) torsdagsbar,
hvor de sælger fadøl, specialøl og meget
mere fra deres bar. Her kan de studerende
komme ned og møde andre studerende
på tværs af årgange og studieretninger
og snakke om livet ved siden af studierne
over en øl.

Aalbar holder til på Create
(Rendsburggade 14). I
Aalbar, hvor universitetets
pæneste studerende
holder til(!), er der rig muligh
ed for at nyde en øl
eller to til fornuftige prise
r og hygge med dine
medstuderende med tonern
e
nye hits. Hvis du vil vide me fra både gamle og
re om de kommende
arrangementer i baren, så
følg med på Aalbars
facebookside.
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Hvordan lærer

DU bedst?

AF Dianna Korshøj

Overgangen fra ”bare” at gå i skole til at være universitetsstuderende,
hvor store forelæsningslokaler og omfattende pensum ofte er dominerende, kan være en stor omvæltning. Læs med og bliv lidt bedre rustet til
den anderledes studieform.
Det er ikke længere nok at møde op til
undervisningen og lave et par mindre afleveringer i løbet af året. På Aalborg Universitet er der mange forskellige undervisningsformer på tværs af de forskellige
uddannelser, men her er ansvaret for DIN
læring i højere grad nu DIN EGEN. Der er
mange forskellige måder at gribe studieformerne an på, og selvom intentioner
og realitet ikke altid stemmer overens
fra studiestart til eksamensafvikling, er
det vigtigt at vide, at din tid på universitetet ikke nødvendigvis er sort/hvid.

studierelevant studiejob som baner vejen for din fremtidige karriere og en fyldt
social kalender er måske drømmescenariet, men i den virkelige verden er det
vigtigt at prioritere. Lige meget hvor højt
man ønsker mere tid, vil der altid kun
være 24 timer på et døgn. Spørgsmålet
er måske ikke, hvad der er vigtigst, men
hvordan man opnår det, man vil på en
tilfredsstillende måde, og accepterer, at
det ikke er muligt at opnå perfektion.
Dine venner forsvinder højst sandsynligt
ikke, fordi du har brug for at tilbringe lidt
ekstra tid på studiet, og du dumper nok
Hvis du allerede nu har fundet ud af, heller ikke, hvis du ikke læser hele penhvordan du lærer bedst og forstår at sum; det skal nok gå det hele!
strukturere din tid; fedt! Du burde få en
medalje, fordi for de fleste af os tager Vurder hvad du har tid til. Du kan f.eks.
det rigtigt lang tid at finde ud af, hvis det læse ekstra godt på det, du har svært
overhovedet sker. Det er måske ikke al- ved, og nøjes med at skimme de tekster
tid muligt at finde den perfekte løsning, som ligger lige til højrebenet. Du kan
men det er muligt at finde en løsning, også vurdere, om det er nødvendigt at
som er realistisk, og som virker for dig.
læse det hele før undervisningen, eller
om noget er okay først at læse ordentEt karakterblad fyldt med 12-taller, et ligt lige før eksamen.
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Der er mange forskellige måder at gøre
det på, og det er vigtigt at finde det, der
virker bedst for dig. Nogle mennesker
går i ekstremerne og fravælger alt, der
ikke handler om studie, mens andre
kun har interesse for fredagsbarer og
fællesskaber. Spørgsmålet er bare, om
disse ekstremer er et valg eller mangel
på samme. Herfra opfordres du i hvert
fald til at gøre dig umage. Et menneske
har brug for social kontakt og afslapning for at kunne arbejde optimalt, men
hvis de to ting er hovedprioriteten, kan
man spørge sig selv, om man egentlig
er tilfreds med sin indsats på studiet, og
om det er okay, hvis man ender med at
skulle tage et semester igen, fordi man
dumper.

sammen med andre mennesker, så her
er det ikke længere kun dig, som vurderer, hvor meget tid der skal lægges i det;
alle skal være tilfredse.
Practice makes perfect siges det, men
det er ikke muligt at være perfekt i alle
henseender, så sørg for at prioritere og
revurdere løbende. Det kan være svært,
men heldigvis kan man ofte snakke med
sine studiekammerater, studierådgivningen, og studenterpræsterne er også
gode at snakke med, om hvordan man
kan få det hele til at gå op i en højere
enhed… tidsmæssigt! Det guddommelige
behøves kun at findes i dit veltilfredse
smil over egen indsats.

Rigtig god fornøjelse med din nye status
Så når du lige om lidt kan kalde dig uni- som universitetsstuderende på Aalborg
versitetsstuderende, så gør det med Universitet.
stolthed. Prøv dig frem, og find det studieliv, som passer til dig. Gør dig umage,
og når du har gruppe- eller endda fritidsarbejde, så husk, at du her arbejder
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1. ÅR
ER GRATIS.
DEREFTER KUN
20 KR. OM
MÅNEDEN

Træn fra 98 kr. md.

Gratis oprettelse
Åbent 06 - 24 alle ugens dage.
NICHLAS

læser til
kemiingeniør
på AU

UniFitness hjælper dig med at komme godt fra start.
Vi skræddersyr gratis et træningsprogram til dig,
uanset om du ønsker at tabe dig, stramme op
eller bare komme i bedre form.
IDA er et fagligt fællesskab af 30.000 studerende,
der læser IT, naturvidenskab og ingeniørfag
Meld dig ind i IDA og styrk din viden og dit netværk blandt
nogle af Danmarks klogeste og mest engagerede studerende.
Bliv inspireret og læs om IDAs faglige fællesskab på idaforstuderende.dk
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Alt er inkluderet i månedesprisen,
heriblandt programlægning og holdtræning.
Tilmeld dig i dag påƕƕƕȷſŀġƭŹŀĀűűȷÖÖſȷùĴ
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Mine oplevelser

som førstesemester-studerende
KLUMME // AF Malene Gadegaard, 1. Semesterstuderende på Psykologi

Jeg har altid haft en ide om, at jeg
skulle arbejde med mennesker på den
ene eller den anden måde, og interessen for psykologi steg for alvor i min
gymnasietid. Da jeg havde afsluttet min
studentereksamen, følte jeg mig bare
ikke klar til at starte på universitetet.
Jeg havde behov for at lade batterierne
op, opleve helt andre ting og finde ud
af, hvad jeg helt nøjagtig skulle med
mit liv. Psykologi har ikke været min
eneste ide, men efter et højskoleophold
blev jeg helt sikker i mit valg, så glæden
var stor, da jeg kunne se frem til at studere Psykologi på AAU.

meget at vænne sig til som tilflytter i
Aalborg. På trods af at jeg nu har boet
her i et halvt år, så formår jeg stadig
at glemme, at man ved ’storby-købmanden’ skal smide sine kontanter i en
lille fin automat i stedet for at give dem
til ekspedienten. Starten i Aalborg var
svær, for jeg skulle danne mig et helt
nyt netværk, samtidig med at jeg skulle
lære, hvordan man er en god studerende, og den fortvivlelse og stress, det at
være ny studerende og danne nyt netværk kan medføre. Heldigvis er Aalborg
en by med sociale muligheder til både
nye og gamle studerende. Agenda er
blot ét af de mange tilbud, og det var
Jeg var spændt og optimistisk, men det første sted, jeg søgte til. Udover det
samtidig hamrende nervøs ved tanken er jeg startet i forskellige frivillige proom at flytte hjemmefra - og så endda til jekter, hvor jeg kan få studierelevant
en ”stor” by som Aalborg. Forinden op- erfaring samtidig med, at jeg udvikler
tagelsen havde jeg sikret mig et dejligt mig selv og møder nye mennesker.
værelse i et lille bofællesskab centralt
i Aalborg. Det var rart at vide, at jeg Inden studiestart slog tanken mig også,
ikke skulle være i konkurrence med de om en person som mig overhovedet kan
tusinde andre kommende studerende gebærde sig på et universitet. Jeg har
om at finde et sted at bo, samt at jeg altid haft en forestilling om, at univerikke var helt alene i en ny by.
sitetet er stedet for de klogeste menSelv er jeg vokset op på en lille halvø nesker. Dem, som har styr på tingene!
i Vestjylland, som er befolket af godt Heldigvis rummer universitetet mange
og vel 3.500 indbyggere. Her findes der forskellige mennesker, og endda ligeså
ikke lysregulering, og her kører lærerne forskellige undervisere, så der er virkepå traktor til skole, så der har været lig plads til os alle, så længe man bare
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husker sig selv i det hele! De flere hundrede siders læsning til hver forelæsning
skal man dog lige lære at forholde sig til, men jeg har dog også måttet erkende,
at der altså også skal være plads til at spise fredagssnolder på en torsdag! Det
har i den grad været et lærerigt første semester med mange udfordringer og nye
oplevelser.
Jeg er spændt på, hvad næste semester vil byde på!

5 gode råd til nye studerende

1

Orienter dig i god tid om boligansøgninger. Man kan
næsten ikke være for tidligt ude, for der er rift om boligerne, især efter optagelsesbrevene er sendt ud.

2

Undersøg de sociale muligheder omkring dig. De forskellige studier rummer mange tilbud, men Aalborg som by
tilbyder også mange aktiviteter.

3

Hvis SU’en har svært ved at slå til sidst på måneden, tilbyder
forskellige restauranter og fødevarekæder overskydende
mad til billige penge. Hent Apps som ’TooGoodToGo’ og
’YourLocal’ for gode tilbud.

4

Når du skal hjem og besøge vennerne, er en billig og populær mulighed ’Go More’. Man kan oprette sig som bruger
og holde øje med, når nogen tilbyder et billigt lift.

5

Det er ingen skam at have brug for nogen at tale med. Her
kan studenterpræsterne varmt anbefales som et godt og
gratis tilbud.
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UniRun’18
Igen i år afholdes universitetsløbet,
UniRun. Det er traditionen tro sidste
fredag i september, som i år falder på
d. 28. september. Det hele foregår på
Kroghstræde 3 kl. 14. I år åbner pladsen
dog allerede for goodiebag-udlevering og
hygge kl. 12, så man kan nyde tiden lidt
inden løbet. Derudover vil der både være
aktiviteter og mulighed for at købe mad
og drikke på pladsen for både deltagere og tilskuere. Det er muligt at tilmelde
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sig som hold eller som enkeltperson, og
der er mulighed for at løbe en distance
på 5 eller 10 km. Hvis du ikke synes, at
du er den store konkurrenceperson eller
den bedste sprinter på universitetet, så
er det helt okay. Der er mulighed for at
gå eller jogge afsted med en eller flere
studiekammerater. Det skal også være
sjovt at deltage og at være aktiv. Der
vil blive udleveret nogle fede og lækre
præmier på forskellig vis, blandt andet

til dem der viser overskud til at komme
hurtigst over målstregen, og undervejs
vil der være lodtrækninger blandt deltagerne. Der er forskellige sponsorer, der
sponsorerer en masse godter og lækkerier til goodiebags, som i dagene op
til løbet vil blive udleveret til hver enkelt

deltager inkl. trøje og løbenummer. Samtidig er der også mulighed for at deltage
som frivillig og på den måde være med
på dagen. Tilmeldingen er allerede åben
på Spurto, og mere information kan findes på facebooksiden UniRun.
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Vi står sammen. Hvor står du?
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Frivilligt arbejde noget for dig?

AF Alexander Kokkedal

Studietiden adskiller sig på mange måder
fra gymnasietiden. En af de tydeligste
forskelle er, at du selv skal tilrettelægge
din læring. Der er godt nok forelæsninger,
men oftest ikke mødepligt, og ikke så
mange, at det svarer til en 8-16-arbejdsdag. Som studerende har du meget
”fritid”, forstået som tid, du kan disponere over, som du lyster. F.eks. kan du
tilrettelægge, hvornår du læser pensum,
løser øvelsesopgaver, sover på sofaen
osv.

ende, ser frivillighed som en mulighed
for at indtræde i et socialt fællesskab
med sine medstuderende. Ensomhed på
studiet er en hyppig årsag til frafald, og
den får du holdt stangen ved at kende
de folk, du deler semester, studie eller
universitet med.

Frivillighed er nøglen til venskaber
Et eksempel på en frivillig er Lukas Bjørn.
Han startede i Studenterhusets musikafdeling og bookinghold, og han var senere
med til at stifte en lokal studieforening
Du kan også skrive frivillighed ind i kal- for Interaktionsdesign. Han er glad for
enderen, hvis det fænger. Der er rigtigt de bekendtskaber, frivillighed har været
mange muligheder for at blive frivillig un- nøglen til. Den giver en særlig indgangsder studietiden – både i Aalborg generelt, vinkel til at møde og forstå andre.
men også på universitetet.
”Jeg tror, at når man bruger tid og laver
Hvorfor blive frivillig?
arbejde sammen, lærer man hinanden at
Fordelene ved frivillighed er mange. For kende på godt og ondt. Jeg har lige læst,
karrieredrevne typer giver frivillighed no- at det tager meget længere tid for vokget pynt på CV’et. Andre ser fordelen i de sne at få etableret venskaber. Når man
nye færdigheder, man får ud af f.eks. at frivilligt arbejder sammen, får man brugt
arrangere events, lede en forening, være nogle timer sammen, og på den måde får
bartender i den lokale studiebar, være man etableret nogle rigtigt gode kontakstudenterpolitisk aktiv, optræde i den ter,” siger Lukas.
årlige studenterrevy, være festbetjent
osv.
Hvad kræver det at være frivillig?
Det kendetegner mange former for frivAtter andre, som nok har fat i den lange illighed, at man ikke er forpligtet til at
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tage tunge opgaver til sig eller arbejde
mere, end man har lyst til. Det er alle
forundt at prøve sig frem med, hvilken
type frivillighed, der passer dem bedst.
Start i det små: Vær frivillig til et enkelt
arrangement. Hvis du kunne lide det, kan
du prøve mere af det samme.

Medicinstuderende Simon Mæng Tjørnehøj har prøvet mange slags frivillighed af
under studiet, bl.a. som bartender i Bajers Bar, formand for Medicinerrådet og
aktiv i studenterpolitik. For ham har frivilligheden givet kompetencer, netværk og
referencer.

Som frivillig får du også mulighed for at
stå med nogle andre arbejdsopgaver,
end du gør på f.eks. et studiejob. Færdigheder som at kunne lave foldere i InDesign, agere kasserer i en lille forening
og få et event op at stå er alle ting, som
de fleste studerende ikke lærer på studiet eller studiejobbet, men får stiftet bekendtskab med i frivillighedens rammer.

”Jeg har fået alt ud af det. Da jeg kom
på universitetet, havde jeg ingenting, jeg
rent faktisk kunne. Jeg havde aldrig lavet
foreningsarbejde og vidste slet ikke,
hvordan organisationer fungerer, så jeg
har lært en hel masse om, hvordan også
arbejdspladser fungerer, for det er jo arbejdspladser, vi prøver at imitere i de her
frivillige organisationer,” fortæller Simon.

Simon Mæng Tjørnehøj
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Vil du starte som frivillig? Her er nogle forslag
Elsker du øl og at bidrage til en god stemning, kan du blive frivillig bartender i din
lokale studiebar. Studentersamfundet har seks barer spredt ud på campus, f.eks.
Barbaren på Fibigerstræde 15. Også studieforeninger, der hører til bestemte studier,
har barer, hvor man kan være frivillig.
Har du interesse for det tekniske, f.eks. lyd- og lysopsætning til koncerter og events,
eller er du frisk på at prøve kræfter med WordPress, kan du f.eks. tage kontakt
til Studentersamfundets Lyd & Lys-gruppe, EDB-drift eller AAULAN, der afholder et
kæmpe LAN-party hvert semester.
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STUDIENÆVN
I studienævnet arbejder man med at:

Godkende studieordninger
Sikre kvaliteten i uddannelserne
Give dispensationer og merit

Hvor meget arbejde?
Ca. 5 møder pr. semester
Hvor mange er der?
Rigtig mange!
42, helt nøjagtigt.
Hvem er med?
Op til 6 studerende
Op til 6 forskere

Forbedre undervisningen

Vil du være med til at arrangere fede oplevelser for de studerende på dit studie,
kan du melde dig ind i en lokal studieforening, f.eks. MedIS-Rådet for studerende på
Medicin med Industriel Specialisering eller SoFiA – Sociologisk Forening i Aalborg.
Hvad er den bedste grund til at begynde som frivillig?
”’Ansvar’ ville jeg sige. Nogle ting laver man selv – jeg har selv været med til at stifte
en forening, og der sætter man selv hele kursen sammen med de folk, man gør det
sammen med, og andre steder får man bare ansvar. Når vi har stået for festivaler
eller booket musik på Studenterhuset, står man også på mål for det,”
				- Lukas Bjørn, medstifter af studieforeningen FixD

INSTITUTRÅD

I institutrådene arbejder man med at:

Ansætte forskere/undervisere
Forbedre de fysiske rammer
Eks. borde, stole, grupperum
Undervisning og forskning

Hvad har du socialt fået ud af at være frivillig?
”Hver eneste gang jeg render ind i et problem, ved jeg, om jeg skal gå over til en
af mine venner på TECH-, HUM- eller SAMF-fakultetet for lige at få styr på det. For
eksempel prøvede vi at lave et borgerforslag for noget tid siden, og vi har så kendt
nogen på Jura, som vi har spurgt: ’Kan I ikke lige forklare os det her?’, og så har vi
kunnet det.”
- Simon Mæng Tjørnehøj, studenterpolitisk aktiv i Studentersamfundet

AKADEMISK RÅD
I akademisk råd arbejder man med at:

Udvikle fakultetet
Forme det interne budget
Forbedre arbejds- og studiemiljøet
Lægge strategier og visionsplaner
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Hvor meget arbejde?
2-3 møder pr. semester
Hvor mange er der?
19 institutråd!
Et per institut.
Hvem er med?
Op til 3 studerende
Op til 6 forskere
Op til 3 teknisk personale
Institutlederen

Hvor meget arbejde?
2-3 møder pr. semester
Hvor mange er der?
5 akademiske råd!
Et per fakultet.
Hvem er med?
4 studerende
10 forskere
Dekanen (leder af fakultetet)
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FACTUM Books

Din egen Studieboghandel på dit campus – Not for profit…

BLIV FRIVILLIG SKRIBENT

FOR AGENDA

Er du nysgerrig,

og kan du lide at skrive?
Så bliv en del af vores redaktion
af studerende, der skriver for studerende!
AGENDA er de studerendes mag
asin på Aalborg Universitet, og vi håber, du har lyst
til at medvirke til at
skabe fængende, informerende
og spændende artikler
i et fællesskab med andre studer
ende. Bladet udkommer 8 gange om året, og vi afh
older redaktionsmøde
en gang om måneden i studieå
ret.
Til redaktionsmøderne kommer
skribenterne med
forslag til artikler, og hjælper hin
anden med at idéudvikle, hvad der skal udkomm
e i AGENDA-magasinet.
Herigennem kan du lære at bliv
e en bedre formidler,
bruge din kreativitet og samarb
ejde med andre studerende på tværs af studier. Ege
nskaber, som du helt
sikkert kan du bruge i din frem
tidige karriere, - uanset
studieretning.
Interesseret? Så send en mail til
redaktor@agenda.aau.
dk med en kort tekst om dig selv
og din motivation for
at ansøge.
Vi håber, du har lyst til at medvirk
e i AGENDA!

FACTUM Books skaffer fagbøger og materialer til Aalborg Universitets studerende.
Boghandlen er en fond, og der er derfor ikke ejere bagved, der skal tjene på
forretningen.
Vi kalder det ”Not for profit”.
Vi arbejder, sammen med universitetet og forlagene, på at skaffe bøger hjem
til AAU’s studerende, og helst i god tid inden semesterstart.
Det sker alt sammen fra vores butik på Fibigerstræde 15, midt på campus.
Uanset hvorfra bøgerne kommer, og uanset antal, samarbejder vi med forlagene om at få trykt det rette antal, og få dem frem så hurtigt forlaget kan
levere.
Vi tjekker alle boglister med forlagene for at sikre jer den nyeste og billigste
udgave.
FACTUM Books har 3 afdelinger i alt i Aalborg og Aarhus, og derudover åbner vi
pop-up butikker på relevante lokationer i semesterstarten.
I samarbejde med Aalborg Universitets Biblioteker (AUB) er det muligt at bestille og få bøgerne fragtfrit leveret, hvis du bestiller online på www.factumbooks.dk.
Find de forskellige leveringsmuligheder på websiden.
Velkommen på Aalborg Universitet – vi glæder os til samarbejdet.
Kig endelig ind i butikken på Fibigerstræde 15 – Vi sidder klar og glæder os til
at byde dig velkommen på Aalborg Universitet.
T: 8937 3585 E: aalborg@factumbooks.dk W: www.factumbooks.dk
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AF Alexander Kokkedal
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Studerende behøver ikke acceptere forhold på deres studie, de synes er dårlige.
Er du utilfreds med et kursus, du har
haft, f.eks. fordi du ikke følte, kurset gav
et stort læringsudbytte, eller hvis du
ikke synes, underviseren gjorde et godt
stykke arbejde, kan det tackles på flere
måder. F.eks. får alle studerende ved slutningen af hvert semester tilsendt links til
fag- og semesterevalueringer over deres
AAU-mail, hvor de får mulighed for at give
deres feedback til, hvad der var godt på
et kursus eller semestret, og hvad der
kunne være bedre.
Fag- og semesterevalueringerne bliver
herefter læst af det lokale studienævn,
der har dem at gå videre med, når de
skal diskutere indholdet af fremtidens
studieordninger - altså planerne for,
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hvordan en uddannelse er tilrettelagt
med fag, eksamensformer, pensum mv.
Gør dit studie bedre – stil op til valg
Faktisk kan du som studerende også
selv sidde i dit studienævn, hvis du stiller
op og bliver valgt ind ved universitetsvalget i november, og på den facon får du
en mere direkte indflydelse. Udover studienævn kan studerende stille op til institutråd og akademisk råd, der bl.a. har at
gøre med studiers fysiske rammer, f.eks.
grupperum. Alle studerende kan stille
op, forsikrer Emil Njor, der er studenterpolitisk ordfører i Studentersamfundet.
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bedre. Så hvis man har nogle holdninger
til det, og gerne vil hjælpe sine medstuderende til at få et bedre studie, så synes
jeg helt sikkert, man skulle overveje at
stille op til universitetsvalg,” siger han.
Ved at blive aktiv i en studenterpolitisk
forening, f.eks. Studentersamfundet, kan
du også være med til at spille ind på de
holdninger, der udtrykkes gennem nationale organisationer som paraplyorganisationen Danske Studerendes Fællesråd. Det kræver bare, at man møder op
til det månedlige Studenterforum, der er
Studentersamfundets øverste politiske
organ.

”Det har overrasket mig, hvor kort vejen
er fra at møde op og sige sin mening i
Studenterforum, til at det rent faktisk
er en politik, som bliver udtrykt f.eks.
af Danske Studerendes Fællesråd i tvavisen,” fortæller Emil Njor.
Studenterforum – et mødested med
muligheder
Hvis man er interesseret i studenterpolitik og leder efter et godt sted at starte
både i forhold til at lære mere om det og
til at få indflydelse, kan det anbefales, at
man prøver at deltage i Studenterforum.
Her bliver man ført ajour om studierelaterede og uddannelsespolitiske for-

”Den eneste forudsætning er, at du skal
have en mening om, hvordan det er at
gå på dit studie, og hvad der kunne være
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hold fra studerende, der sidder indvalgt
i forskellige råd og nævn, både på AAU,
men også i Aalborg Kommune. Politikpapirer bliver udarbejdet og stemt om, og
der sammensættes delegationer til Danske Studerendes Fællesråds politikkonferencer.

Faktisk er der rigtigt mange muligheder
for gennem Studenterforum at blive indstillet til at varetage forskellige poster,
f.eks. i Uddannelsesrådet i Aalborg Kommune, eller i Factum Books’ og AKU-Aalborgs repræsentantskaber, og man kan
også få plads i et af Studentersamfun”Jeg føler, at det er let at komme til at dets ad hoc-udvalg, eller i de faste nabestemme noget, og det er let at komme tionale, internationale og levevilkårstil at tale om noget, der i sidste ende skal politiske udvalg. Derigennem får man en
træffes en beslutning om,” fortæller Pelle masse viden og stifter nogle fede bekAndersen, der har deltaget i Studenterfo- endtskaber.
rum ved flere lejligheder og derigennem
er blevet valgt til repræsentant for de ”Jeg gik ind til det uden et særligt bredt
studerende i Aalborg Universitets kan- netværk, og jeg har nu fået kendskab til
tineudvalg.
en masse mennesker, der kender endnu
flere mennesker, end jeg kender, og det
er en rigtig god måde at skabe et netværk på,” fortæller Pelle Andersen.
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Bliver nye studerende faktisk hørt i Studenterforum?
”Når vi sidder her og snakker om ting og stemmer om dem bagefter, så er der ikke
nogen stemmer, der vægter mere end andre stemmer. Det vil sige, at man kan komme ude fra gaden og aldrig nogensinde have deltaget i noget politisk arbejde før, og
så være med her helt frivilligt og alligevel blive hørt med samme vægt som folk, der
har siddet her i 5 år,”
- Pelle Andersen, studenterrepræsentant i akademisk råd for TECH-fakultetet

Hvad er studerendes mest direkte adgang til indflydelse?
”Der er supermange måder, man som studerende på AAU kan få indflydelse. Den
mest direkte er nok, at der er universitetsvalg en gang om året, hvor man kan blive
valgt ind i alt fra studienævn til institutråd, akademisk råd og endda universitetsbestyrelsen, som er de organer på universitetet, som varetager, hvordan ens studieordning ser ud, og hvordan ens fysiske omgivelser er på instituttet,”
- Emil Njor, studenterpolitisk ordfører i Studentersamfundet
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Start
virksomhed
under
studietiden
AF Alexander Kokkedal
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AAU Startup Program er navnet på programmet, som studerende kan optages på
efter ansøgning. Her får de mulighed for at deltage i workshops, at få rådgivning fra
SEA’s forretningsudviklere, økonomisk støtte til f.eks. særrådgivning og udvikling af
prototyper, samt mulighed for at søge om en fysisk siddeplads i AAU Inkubator. AAU
Startup Program har hjulpet flere studerende på vej til at få virksomheder i gang
med at skabe omsætning,; bl.a. tech-virksomheder, socio-økonomiske virksomheder,
VR- og AR-virksomheder, spilproducenter og virksomheder i fødevareindustrien.
Læs mere om AAU Startup Program på:
www.sea.aau.dk/sea-for-students/startup-program/.

Du er lige begyndt på dit studie og kan se frem til at skulle studere intensivt over de
næste 5 år. Det forventes, at du faktisk er fuldtidsstuderende og kan lægge 42-48
timer om ugen i dit studie. Dermed ikke sagt, at studiet behøver optage al din tid.
Studiejob, frivilligt arbejde og fritidsaktiviteter kan studerende også tilvælge, så de
får tjent nogle penge eller får noget praktisk erfaring under studiet.
Har man mod på det, stiller Aalborg Universitet også rammerne til rådighed for at
kunne starte egen virksomhed under studietiden, altså blive iværksætter, ved at
benytte sig de forskellige tilbud i regi af SEA – Supporting Entrepreneurship at AAU.
SEA hører under AAU Innovation og holder til ved AAU Inkubator for unge studenter-iværksættere på Fibigerstræde 11, hvor studerende kan gøre brug af SEA’s tilbud og hente sparring og vejledning fra forretningsudviklere og medstuderende, der
ligeledes har valgt at gå iværksættervejen.
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Erasmus for Young Entrepreneurs er et udvekslingsprogram til danske studerende, der er interesseret i at prøve kræfter med at arbejde i en udenlandsk startup,
samt internationale studerende, der kunne tænke sig at indgå i holdet på en dansk
startup. Det er en fantastisk mulighed for at få et internationalt netværk og lære
om de tendenser inden for iværksætteri og innovation, der rører sig rundt omkring
i verden. For nogle studier på Aalborg Universitet er det naturligt, at udlandsophold
indgår som en del af uddannelsen, og er man indskrevet på et af de studier, vil programmet være særligt aktuelt.
Læs mere om Erasmus for Young Entrepreneurs på
www.sea.aau.dk/erasmus-entrepreneurs/.
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Hårdt arbejde + godt miljø = succes

AAU Startup Supporters er ikke et forløb, men navnet på en åben Facebook-gruppe
administreret af SEA, som det står alle studerende frit for at blive medlem af. Facebook-gruppen er et forum for sparring mellem iværksættere og rekruttering af
nye teammedlemmer samt et sted, hvor man kan få et førstehåndstryk af, hvad
der fylder meget for studenteriværksættere. Begivenheder og nyheder relateret til
iværksætteri bliver desuden delt i Facebook-gruppen, såvel af SEA som af gruppens
medlemmer.

I regi af AAU Startup Program har Thomas Holm Thomsen sammen med to medstuderende bygget virksomheden e-Shoptimizer op, der foretager konkurrentovervågning
for webshops, og de blev i april hædret med et iværksætterlegat på 250.000 kr. fra
forskerparken NOVI. Han fortæller om den betydning, det har haft at sidde på AAU
Inkubator med sin virksomhed: ”Grundstenen i vores succes er helt klart hårdt arbejde, men det har hjulpet, at vi også har haft et miljø, hvor vi kunne gøre det.”
Thomas Holm Thomsen
e-Shoptimizer

Find gruppen på Facebook og følg med i, hvad der rører sig.

Støtte på alle stadier

Dette er blot et lille udsnit af SEA’s tilbud, der også spænder over Innovativ
Vækst-forløbet til dimittender, ekstern erhvervsrådgivning gennem Business Booth
og Entrepreneurial Talent-workshops. Har du en idé til en virksomhed, og kunne du
tænke dig at arbejde seriøst med den, eller har du nogle færdigheder, du tænker
kunne komme en startup til gode, kan du altid kontakte AAU Inkubator på sea@sea.
aau.dk eller ved fysisk fremmøde på Fibigerstræde 11, rum 35 mandag-torsdag kl.
9-14.
Læs i det hele taget mere på www.sea.aau.dk/sea-for-students/.
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Erhvervsjura-studerende Mike Vestergaard kom til SEA og stiftede sammen med to
andre DIGURA, der bruger software til at fortælle folk med et juridisk problem, om
de har en god sag. Den fysiske siddeplads og sparringen fra forretningsudviklere
var en hjælpende hånd på vejen mod lancering. ”SEA er ikke kun, når man har en
virksomhed. De er også med, hvis man har en idé, man vil lave om til en virksomhed,”
fortæller Mike Vestergaard.

Mike Vestergaard
DIGURA
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HUSET I HASSERISGADE

NORDKRAFT

REBERBANSGADE

STUDENTERHUSET

JOMFRU ANE GADE

AALBORG TEATER

HOVEDBIBLIOTEKET
ØSTRE ANLÆG
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HAVNEFRONTEN

KILDEPARKEN

AALBORG
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En stor og varm
velkomst
…til Aalborg, til dit drømmestudie og til nogle af de bedste år i dit liv!
Studietiden er en fantastisk tid – det er sjovt, udfordrende, besværligt og pragtfuldt
på en og samme tid.
Studietiden er nok den periode i ens voksenliv, hvor man møder flest nye mennesker,
og mange af dem, man møder og får en dagligdag sammen med, er faktisk nogle
mennesker, der har gjort sig nogle af de samme overvejelser om uddannelsen, som
én selv – og nogle, der et langt stykke hen af vejen, deler ens interesser. Mange af
ens studiekammerater ender endda med at blive venner for livet!

9000 AALBORG

Jeg håber, du får nogle fantastiske år
i Aalborg. Vi har sat rammerne – og
jeg håber, du er klar til at fylde dem
ud, så din studietid i Aalborg altid vil
fremstå som de bedste år af dit liv!
Vil du vide mere om din kommune, vil jeg opfordre dig til at
besøge os på Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn eller på
aalborg.dk
Mange hilsner
Thomas Kastrup-Larsen
borgmester

Jeg er både glad og stolt over at byde dig hjertelig velkommen som studerende her
i vores by. Glad fordi, du har valgt Aalborg som den by, der skal danne ramme om dit
studie og stolt fordi Aalborg er en by, der har så meget at tilbyde dig og fordi vi kan
byde dig velkommen til et universitet, som igen i år er et rigtig populært uddannelsessted.
I Aalborg sætter vi meget stor pris på alle både nye og ”gamle” studerende, fordi hver
eneste af jer er med til at sætte kulør på byen og er med til at gøre Aalborg til en
endnu bedre by med masser af liv og humør.
For at gengælde glæden over vores mange studerende, så gør vi i Aalborg faktisk
rigtig meget for at være en attraktiv uddannelsesby – og vores by har gennem de
seneste år gennemgået en fantastisk udvikling på netop den konto.
Vi bygger ungdomsboliger som aldrig før, og vi udbygger hele tiden vores kulturog fritidstilbud, så vi har noget for enhver smag. Jeg håber, at du vil besøge
vores mange tilbud, opleve dem og bruge dem!
I Aalborg har vi et super godt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne, det private erhvervsliv og de offentlige myndigheder – et samarbejde, som blandt andet kommer byens studerende til gode i form af
studiejobs og praktikpladser.
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Velkommen til Danmarks
bedste studieby
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3. Studenterhuset
Studenterhuset ligger på Gammeltorv og drives af frivillige. Stedet har en
bar, bordfodbold og en læsesal ovenpå med plads til 130 studerende. Der
afholdes mange koncerter med kunstnere fra både ind- og udland, samt
events for internationale studerende. Studenterhuset stiller også lokaler
til rådighed for foredrag, og et af studenterpræsternes kontorer er også
i denne bygning.

AF Mie Louise Nielsen

Er du ny studerende i Aalborg? Så skal et stort VELKOMMEN lyde herfra. Du er nu kommet til
Danmarks bedste studieby, hvis vi altså selv skal sige det. Aalborg er en gammel industriby,
der nu har udviklet sig til at være en kultur- og studieby. Byen ligger ved Limfjorden med
smukke omgivelser. Det er let at bevæge sig rundt i byen. Aalborg byder på gode cykelområder, stier samt gode busforbindelser til blandt andet universitetet, hvor du snart vil kende
forskellen på, hvor 2’eren og 12’eren kører hen på campus’ adresser.
Bevæger du dig rundt inde i Aalborgs centrum, er det værd at vide, at Aalborg har to centrale gågader, og skulle gråvejret finde til Aalborg, kan du søge i læ i Friis Shopping-center
i centrum eller tage en tur i City Syd, hvor du finder Aalborg Storcenter med blandt andet
Bilka.
Aalborg er blevet en meget ung by, hvor der er stort fokus på kultur, kunst og mangfoldighed.
Gå eksempelvis en tur rundt i Vestbyen, hvor du blandt andet vil støde på mange gavlmalerier eller ta’ ud i Ø-gadekvarteret, hvor mange studerende bor og hænger ud i områderne der.
Uanset om du bor på tæt på campus, i Ø-gaden, Vestbyen eller Aalborgs centrum, vil denne
guide give dig nogle bud på steder i Aalborg, som du bør kende til.

4. Reberbansgade (Reberbanen)
Gaden er centralt placeret og byder på adskillige spisesteder, hvor du
kan få alt fra sandwiches til thaimad og falafler. Som konsekvens af
gadens placering ved Sygehus Nord og de mange spisesteder, er den
smalle vej svær at køre på. Det vil derfor være mest praktisk at parkere
din bil et andet sted og gå dertil, hvis du gerne vil slippe for den trælse
trafik.

5. Kildeparken
På studiestartsdagen skal du ud til Aalborg Kongres og Kultur Center
(AKKC). Stedet ligger lige op ad Kildeparken (eller Kilden), der har en lille
dam, flotte skulpturer støbt i jern og musikalske træer, hvor der over
højttalere spilles numre af de kunstnere, der har plantet dem. Den sidste weekend i maj hvert år afholdes der karneval i Kildeparken, og her
præsenteres bl.a. et fornemt line-up af forskellige musikere, der spiller koncert i denne dejlige park. Endelig skal det siges, at en stor del
af aalborgenserne hvert år fejrer 1. maj i Kilden, hvor programmet står
på diverse taler fra udvalgte politikere, en række musikalske indslag fra
en masse dygtige musikere og derudover generel hygge med øl i det
(forhåbentlige) dejlige forårsvejr.

Endnu engang velkommen til Danmarks bedste studieby!

1. Hovedbiblioteket
Aalborg Hovedbibliotek ligger i Rendsburggade. Hovedbiblioteket sætter
rammerne for god læring, hvorfor også mange studerende benytter sig
af stedet til at læse eller lave gruppearbejde, men her skal du være hurtig, for biblioteket er hurtigt fyldt op. Biblioteket rummer mere end bare
bøger, da det også tilbyder gamle arkadespil, bordfodbold, klaver og et
rum kun til gaming!

2. Nordkraft
Nordkraft ligger på Kjellerups Torv og forsynede førhen byen med strøm.
Nu rummer det mange kulturelle tilbud. Her kan du eksempelvis tage på
Skråen, som præsenterer en bred vifte af stand-up, koncerter og foredrag, eller du kan tage i Biffen, som er Nordkrafts lille biograf, hvor der
vises mange anmelderroste film. Foruden koncerter og film, byder nordkraft også på DGI-huset, hvor du kan spille badminton eller benytte deres
fitnesscenter. Udover alt dette byder Nordkraft også tit på loppemarkeder,
fødevaremarked,
sommerbio og mange andre fede arrangementer.
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6. Østre Anlæg
Byparken ligger i Ø-gadekvarteret og består af grønne græsplæner,
skønne blomsterbede og en stor sø. Fra Østre Anlæg er der en flot udsigt til Sankt Markus Kirkes klokketårn, og stedet giver dig et frirum fra
det travle byliv, hvor du kan nyde naturen uforstyrret. I forlængelse af
Kildeparkens beskrivelse skal det lige kort nævnes, at Østre Anlæg også
fungerer som en yderst populær destination for mange studerende, der
drager fordel af byparkens vidunderlige natur – man skal være heldig,
hvis man vil have en plads om sommeren.
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7. Jomfru Ane Gade
Denne gade, der også bliver kaldt for ’gaden’, er en sidegade til gågaden
og indeholder mange værtshuse med vidt forskellige koncepter. I løbet af
en weekendaften bliver gaden helt fyldt med mennesker, der går fra det
ene sted til det andet. Det er et godt sted at blive rystet sammen med
nye studiekammerater, for der er noget for enhver, også hvis du bare
savner noget atmosfære. Jomfru Ane Gade/gaden/byen (kært barn har
mange navne) er den mest kendte gade i Aalborg, og hvis man som studerende er udstyret med en lidt vildere sans for fest, så er denne famøse
gade det perfekte sted.

8. Havnefronten
Inden for de seneste år har den førhen så uanseelige havnefront fået et
løft, så den nu sprudler af kultur med legepladser, havnebad, restauranter
og behagelige siddepladser. Når sommersolen står højt på himlen, er der
fyldt med mennesker, der fisker, ser ud over Limfjorden, spiser is og løber
ture. Der afholdes hvert år Aalborg Regatta med et væld af smukke skibe,
diverse koncerter og forskellige andre aktiviteter på land såvel som vand.
Aalborg Regatta er et af sommerens absolut mest populære events – og
det er tilmed ganske gratis!
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11. Vestre Fjordpark (Friluftsbadet)
Når nu byen ikke er dækket med lange brede strande, er det en befrielse at Aalborg har investeret i at lave et lækkert samlingssted, hvor du
kan slikke sol, bade eller prøve kræfter med nogle af de seje aktiviteter,
såsom kajak og windsurfing.
Efter at det gamle friluftsbad lukkede i efteråret 2015, er det lækre
område blevet renoveret og udvidet til et 165.000 m2 stort sommerparadis, der går under navnet Vestre Fjordpark (”Friluftsbadet”, vil de indfødte aalborgensere nok stadig kalde det). Vestre Fjordpark er åbent
døgnet rundt, og der er gratis adgang. Dog skal man være opmærksom
på, at der kun er livredder tilstede i sommerperioden.

12. Aalborgtårnet
Aalborgtårnet er Aalborgs højeste vartegn og blev bygget i 1933. Tårnet byder på en 360-grader- panoramaudsigt over byen, der ikke kan
sammenlignes med andre steder, og skal du imponere din date, er
dette et godt bud. For kun 40 kr. kan du tage Nordeuropas længste
udendørs elevator til toppen, hvor du kan nyde udsigten lige så længe
du vil, og hvis den lille sult trænger sig på, kan du slutte af i tårnets
egen bistro.
Aalborgtårnet er åbent fra marts til oktober.

9. Aalborg Teater
Byens gamle teater ligger i Jernbanegade med en flot facade ud til vejen
og altid med noget reklame for det seneste stykke. På Aalborg Teater kan
du overvære forestillinger baseret på Shakespeare, H.C. Andersen, Henrik
Ibsen og mange andre – altid med et moderne tvist, der grænser til det
eksperimentelle. Hvis du vil have en pause fra fest og studiet, og hellere
vil prøve noget decideret kulturelt, så er Aalborg Teater den perfekte
mulighed. Aalborg Teater tilbyder også studierabat på alle forestillinger i
hverdagene.

På de følgende fire sider er det muligt at
finde kort over dele af Aalborg, hvor de
nævnte steder i denne guide er markeret.
Derudover vil der også blive præsenteret en
liste over gode steder at studere - hvad end
det er alene eller med gruppen.

10. Huset i Hasserisgade
Dette selvejende kulturhus byder altid sine gæster velkommen med åbne arme,
og de kan friste med koncerter, foredrag og forestillinger. I Husets café er der god
og sund mad til SU-venlige priser, og hvis du er en kreativ sjæl, så står Husets
værksted til din rådighed, hvilket er ganske gratis.
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Universitetsbiblioteket
- Langagervej
På Langagervej er der store og mindre borde til gruppearbejde og for enkeltpersoner,
stillearbejdspladser,
læsebokse og en læsesal - når der er
et ledigt lokale hertil - til fordybelse,
samt sofagrupper til afslapning eller arbejdsbrug. Der er strømstik ved de fleste arbejdspladser og mulighed for lån af forlængerledninger. Desuden er der en
række whiteboards til fri afbenyttelse.
Adresse: LANGAGERVEJ 2, 9220 AALBORG ØST
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Hovedbiblioteket
På Hovedbiblioteket er der masser af studieegnede siddepladser, frisk kaffe fra automaten, Wi-Fi og bordfodbold til pauserne. Der er, udover Hovedbiblioteket, 12 mindre
biblioteker i Aalborg Kommune.
Adresse: RENDSBURGGADE 2, 9000 AALBORG

Jyllandsgade

Nordkraft
I kulturhuset Nordkraft kan du sidde på AAU-universitetsbiblioteket og studere. Der
er både store og mindre borde til gruppearbejde, sofagruppe til afslapning eller fordybelse, og desuden læsebokse. Der er strømstik ved de fleste arbejdspladser, og der
er en række whiteboards til fri afbenyttelse.
Adresse: TEGLGAARDS PLADS 1, 9000 AALBORG
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Danmarksgade

AF Marianne Roed Abrahamsen

Hvis du ikke kan finde et sted at sidde og læse på dit fakultet, kan du kigge dig om i
byen efter et godt sted at studere.
Her er en liste over steder, hvor du kan sidde og læse eller lave gruppearbejde:
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Mangler du et sted at sidde og studere?
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Tallene henviser til guiden
‘Velkommen til Danmarks bedste
studieby’
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Fibigerstræde 15
I kantinen på Fibigerstræde 15 er der mulighed for at sidde ved mindre borde og
studere.
Adresse: FIBIGERSTRÆDE 15, 9220 AALBORG ØST
Historie Aalborg - Aalborg Stadsarkiv
Her er der fred og ro til fordybelse. Det er oven i købet muligt at sidde i absolut stilhed bag lydtæt glas.
Adresse: ARKIVSTRÆDE 1 - 9000 AALBORG
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Studenterhuset
I Studenterhuset er der en læsesal på øverste etage, hvor man kan sidde og studere
i stilhed.
Adresse: GAMMELTORV 10, 9000 AALBORG
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Læs mere om de forskellige afdelinger af Universitetsbiblioteket - AUB her
http://www.aub.aau.dk/afdelinger
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Universitetsbiblioteket - Strandvejen
Der er plads til at studere i nederste etage på Strandvejen. Uden for den betjente
åbningstid skal du have adgangskort for at komme ind.
Adresse: STRANDVEJEN 12-14, 9000 AALBORG

Tallene henviser til guiden
‘Velkommen til Danmarks bedste
studieby’
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Velkommen
til din studieby
Find os på:
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