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Relevante oplysninger for jura- og erhvervsøkonomijurastuderende ved
Juridisk Institut på Aalborg Universitet
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Introduktion til Studiehåndbogen
Formålet med denne Studiehåndbog er at informere kommende og nuværende studerende på Juridisk Institut.
Studiehåndbogen angiver hovedtrækkende i gældende retningslinjer samt andre relevante oplysninger, der
har betydning for din hverdag på studiet. Studiehåndbogen skal anses som et supplement til studieordningerne, fagbeskrivelserne og de interne retningslinjer.
Således er Studiehåndbogen et vigtigt værktøj for din dagligdag som studerende indskrevet på studiet. Den
indeholder alle vigtige og relevante informationer og svarer på spørgsmålene, som du støder på undervejs i
dit studieforløb. Derfor er Studiehåndbogen brugbar for alle studerende – uanset semester.
Du bedes derfor altid orientere dig ordentligt i Studiehåndbogen, før du henvender dig til Studiesekretariatet eller andre med et spørgsmål. Oftest vil svaret på netop dit spørgsmål være at finde i Studiehåndbogen.
Denne studiehåndbog er udarbejdet af Studiesekretariatet og studentermedhjælperne. Henvendelser og
kommentarer bedes ske til studentermedhjælperne på jura-studmedhj@law.aau.dk eller på telefon
99408153
God læselyst!
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1 Juridisk Institut
1.1 Introduktion
Juridisk Institut omfatter uddannelserne:
- Den Juridiske Bacheloruddannelse
- Den Juridiske Kandidatuddannelse
- Den Erhvervsjuridiske Bacheloruddannelse
- Den Erhvervsjuridiske kandidatuddannelse
Juridisk institut har til huse på Universitetets campus på Fibigerstræde 4, der i daglig tale kaldes for Juraens
Hus og/eller Juridisk Institut.
Adressen er:
Fibigerstræde 4
9220 Aalborg Øst.
Undervisningen foregår primært i bygningerne på Fibigerstræde 4, 15 og 16, administrationen holder til i
bygning 2 og 4.
Du har mulighed for at hente app’en ”AAU Map”, som hjælper dig med at finde rundt. For mere information se nedenfor under ”Aalborg Universitets elektroniske tilbud”
Kommer du med bus, er det nemmest at stå af ved Bertil Ohlins Vej (AAU kantinen eller AAU Kroghstræde).
Du kan eksempelvis tage bus nr. 2 herud. Kommer du på cykel, er der cykelstier på hele campus.

1.2 Studiesekretariatet
Administrationen på Juridisk Institut kaldes Studiesekretariatet og består af en studieleder og studiesekretærerne. Studiesekretariatet koordinerer alt vedr. semester- og eksamensplanlægningen for Juridisk Institut.
Studiesekretariatet kommunikerer via intranettet Moodle, primært under kurset Studiesekretariatet og sekretariatet for semestrene samt under ”Retningslinjerne for Juridisk Institut” mv.
Hvordan rettes der henvendelse?
Din henvendelse kan være personlig, telefonisk eller via mail. Sker den via mail skal det ske fra din studentmail, da henvendelsen ellers ikke må besvares.
Desuden er det meget vigtigt, at alle informationer fremgår i mailen. Hvis informationerne ikke fremgår af
din mail, medfører det en forlænget sagsbehandlingstid.
Du kan derfor med fordel oprette en e-mailsignatur, hvor følgende oplysninger fremgår:
- Dit fulde navn
- Hvilket semester du går på
- Studie (erhvervsøkonomi-jura eller jura)
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Når du er logget ind på mail.aau.dk skal du klikke på ”indstillinger” og vælge ”Se alle indstillinger”

Herefter klikker du på ”Indstillinger” i venstre fane og vælger ”post”, hvor det dermed er muligt at lave din
e-mailsignatur.

Hvem skal der rettes henvendelse til?
Hvis du har spørgsmål vedrørende studiet, skal du først og fremmest tjekke Moodle. Alle studierelevante
informationer findes på Moodle. Hvis du ikke kan finde de relevante oplysninger der, er det en god idé at
spørge en medstuderende. Hvis du stadig ikke har fået svar på dit spørgsmål, kan du rette henvendelse til
Studiesekretariatet. Dette skal ske til den ansvarlige studiesekretær, som fremgår på næste side.
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1.3 Studiesekretariatets sammensætning
Studieleder og studienævnsformand

Liselotte Madsen
Fibigerstræde 4
9220 Aalborg Øst
Telefon: 99 40 2812
E-mail: llm@law.aau.dk

Studiesekretærer
1. - 2. semester Jura og EJ

3. - 7. semester Jura

Birgitte Bisgaard
Fibigerstræde 4
9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 2191
E-mail: btb@law.aau.dk

Joan Yde Ulstrup
Fibigerstræde 4
9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9627
E-mail: jyn@law.aau.dk

3. - 7. semester Erhvervsjura

Specialiseringsfag

Camilla Berting Nygaard
Fibigerstræde 4
9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 2194
E-mail: cbn@law.aau.dk

Lotte Max Olsen
Fibigerstræde 4
9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 8571
E-mail: loo@law.aau.dk

Bachelor- og kandidatspeciale

Det Juridiske Studienævn

Hanne Kragh
Fibigerstræde 4
9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 8031
E-mail: hk@law.aau.dk
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Birte Solvej Neve
Fibigerstræde 4
9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 8032
E-mail: birte@law.aau.dk

2 Det Juridiske Studienævn
Studienævnet består af 1 studienævnsformand, 3 undervisere, 4 studerende; henholdsvis 2 fra jurastudiet
og 2 fra erhvervsøkonomi-jurastudiet. Studievejlederne deltager som observatører. Derudover er der en sekretær for studienævnet. De studerende vælges ind i Studienævnet for en periode på 1 år ad gangen, og de
har indflydelse på, hvordan studieforløbet bliver for de kommende år. Du kan finde oplysninger om Studienævnets medlemmer her.

Studienævnets opgaver indebærer
-

at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelsesog undervisningsevalueringer,
at udarbejde forslag til studieordningen og ændringer heri,
at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning, prøver og anden bedømmelse, der indgår i
eksamen,
at behandle ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit samt dispensationer,
at udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfte
forhold om uddannelse og undervisning, som rektor eller den, rektor bemyndiger hertil, forelægger.
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3 Vigtige tidspunkter og oplysning om skema og eksamen
3.1 Senest 3 uger før semesterstart
På dette tidspunkt er alt vedr. Moodle, Calmoodle (semesterskemaet) og Modulbasen opdateret til semesterstart.
Semesterstart er den 1. september for efterårssemesteret og den 1. februar for forårssemesteret.

3.2 Eksamensudbud
Eksamensudbuddet bliver meldt ud til eftertilmeldingen, når STADS åbner. Det vil sige til medio februar og
medio september.
Der vil være konkrete datoer til de skriftlige eksaminer og typisk blot uger til mundtlige eksaminer. Endelig
eksamensplan med konkrete datoer offentliggøres på Moodle snarest muligt og senest 3 uger inden eksamen. Ved projektaflevering laves endelig eksamensplan typisk først ved aflevering.
Der vil altid være mindst 3 hverdage imellem dine ordinære eksaminer.
Der laves ikke individuelle hensyn i eksamensplanlægningen – og det er derfor ikke muligt at komme med
ønsker hertil!

3.3 Inden eksamen
Studiesekretariatet har til enhver til ret til at ændre i eksamensdatoerne, tid, sted og rækkefølgen af studerende. Så husk derfor altid at tjekke eksamensudbuddet samt eksamensplanen op til eksamen.
Du skal medbringe dit studiekort til eksamen, da dette fungerer som ID. Glemmer du dit studiekort til eksamen, skal du udfylde en tro- og loveerklæring og fremvise studiekort inden tre dage til Studiesekretariatet
for at få din bedømmelse. Til mundtlig eksamen udleveres blanketten af Studiesekretariatet og til skriftlig
eksamen af eksamenstilsynene.

3.4 Studieordning
Studieordningen er lovgrundlaget for uddannelsen. Det vil sige de overordnede regler for, hvad der er gældende for denne uddannelse. Studieordningerne for uddannelserne findes her.

3.5 Modulbasen
Modulbasen er en gennemgang af de fag, som den studerende møder i løbet af sin studietid. Den indeholder basisoplysninger såsom fagets engelske navn, ECTS, læringsmål, eksamensform og hjælpemidler og
pensum mv.
Modulbasen findes her.
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4 Praktiske informationer
4.1 Factum Books
Factum Books er Aalborg Universitets boghandel. Boghandlen er placeret tre forskellige steder ved Aalborg
Universitet. I Factum Books har du mulighed for at købe dine pensumbøger og supplerende litteratur. Derudover har Factum Books et udvalg af kontorartikler, kompendier, gaveartikler m.v. Pensumbøgerne på 1.9. semester kan købes i Factum Books på Fibigerstræde 15, der er nærmest Juraens Hus. Der bliver bestilt
pensumbøger hjem til Factum Books, således at de ligger klar til køb ved hver semesterstart. For yderligere
informationer se her.

4.2 Juridisk Bibliotek
Det er en ældgammel tradition at have et juridisk bibliotek, og Aalborg Universitet er ingen undtagelse. Det
Juridiske Bibliotek hører i dag under Aalborg Universitetsbibliotek (AUB), og det er fysisk placeret på Fibigerstræde 4. På biblioteket kan du finde et bredt udvalg af juridiske bøger, tidsskrifter, lovsamlinger, ordbøger
m.v., og derudover står der altid et eksemplar af de forskellige pensumbøger til rådighed (dog ikke til udlån).
Du har således mulighed for at læse i pensum inden en forelæsning, hvis du skulle have glemt dine egne
bøger. Biblioteket bestræber sig på at være fuldt opdateret og at kunne tilbyde nyt såvel som ældre litteratur.
Du kan søge i bibliotekets database samt reservere og forny materiale på AUBs hjemmeside her.
Du har også adgang til elektroniske tidsskrifter som UfR, FED, TfS m.v. samt relevante databaser via AAUs
netværk. Dette omfatter Karnov. Det vil sige, at du frit kan benytte Karnov, når du er på universitets område
Du finder de elektroniske databaser her.
Tidsskrifterne finder du her.
Derudover er der på Juridisk Bibliotek to selvbetjeningscomputere: På den ene har du mulighed for selv at
udlåne og aflevere bøger. Den anden selvbetjeningscomputer kan bruges til søgning af materiale. Dit KORTnummer på dit AAUcard fungerer som brugernavn og som udgangspunkt er de 4 sidste cifre i dit personnummer dit password, medmindre du selv laver passwordet om.
Du finder bibliotekets åbningstider på døren samt her.
Du kan kontakte det Juridiske Bibliotek på tlf. 99 40 80 34 eller sende en e-mail til:
jurabib@law.aau.dk
Husk at du på Moodle er tilmeldt Juridisk Bibliotek, hvor du løbende vil modtage opdateringer, nyheder mv.

4.3 Studievejledning
På Aalborg Universitet er der mulighed for at få vejledning hos Den Centrale Studievejledning samt hos Den
Decentrale Studievejledning.

Den centrale studievejledning
Den Centrale Studievejledning vejleder om de mere generelle ting, som gælder for de fleste uddannelser fx
om optagelse, adgangskrav, dispensation, orlov, eksamensregler, studieskift, studieophør og generelt om
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universitetets fuldtidsuddannelser. Du kan ligeledes få information om SU, bolig og fremtidige jobmuligheder.
Den Centrale Studievejledning kan kontaktes på tlf. 99 40 94 40. Yderligere oplysninger findes på deres hjemmeside her.
Den decentrale studievejledning
Ønsker du derimod en mere detaljeret vejledning i forhold til din konkrete uddannelse, er det den decentrale studievejleder for Juraens Hus på Fibigerstræde 4, som du skal henvende dig til.
Den Decentrale Studievejledning vejleder om de mere konkrete ting, som gælder for din uddannelse som
f.eks. de regler og procedurer, der gælder på dit studie. Du er også velkommen til at besøge studievejlederne,
hvis du har brug for en snak om studiets udfordringer, eller hvis du eksempelvis gerne vil have information i
forbindelse med ikke at have bestået en eksamen. Derudover kan studievejlederne svare på spørgsmål vedrørende meritoverførsel og dispensation. De kan også hjælpe dig med at lave plan for eksamenslæsning mv.
Den Decentrale Studievejledning kan kontaktes i kontortiden, som er omkring tre gange ugentligt. Derudover
er det altid muligt for at rette henvendelse pr. mail på jura-studievejled@law.aau.dk eller telefonisk på 99 40
99 90. Yderligere oplysninger findes på Moodle under kurset Studievejledning.

4.4 SU
Al henvendelse vedrørende SU skal ske til SU-kontoret på Fredrik Bajers Vej 5. 9220 Aalborg Øst. Mail
su@adm.aau.dk og tlf. 9940 9430. Se mere på deres hjemmeside her.

4.5 Søgning af dispensationer
Du kan i princippet søge dispensation fra næsten alle regler, der vedrører studieforholdene på AAU. I forhold til eksamensforsøg- og vilkår er det som udgangspunkt Studienævnet, du skal sende din ansøgning om
dispensation til. Hvem du skal rette henvendelse til samt andre generelle informationer kan findes her.
Derudover det muligt at finde oplysninger om dispensation på Juridisk Studienævns moodleside. Denne finder du på Moodle under fanen ”På tværs af semestre”. Her er det bl.a. muligt at se, hvornår studienævnet
holder møde næste gang samt til hvem og hvornår ansøgningen skal sendes. Du kan desuden finde flere
oplysninger om Juridisk Studienævn her.

4.6 Åbningstider på Juraens hus
Yderdørene til Fibigerstræde 4 er åbne i tidsrummet 7.30 til 15.30 mandag til torsdag og fredag fra kl. 7.30
til 15.00. Du kan opholde dig i bygningerne efter kl. 15.30 forudsat af, at du har aktiveret dit studiekort, eftersom dette virker som adgangskort til bygningerne.

4.7 Parkering
Parkering skal fortrinsvis ske på de store parkeringspladser vest for Pontoppidanstræde, nord for Fibigerstræde, syd for Kroghstræde, syd for Thomas Manns Vej, Fredrik Bajers Vej og ved AUB på Langagervej. På
disse pladser er der fri parkering uden tidsbegrænsninger. Parkering er kun tilladt i de afmærkede båse på
parkeringspladsen. Se parkeringsmuligheder på AAU her.

4.8 Rygning
Rygning skal foregå på de dertil indrettede områder, som er alle de steder, hvor der er opstillet askebægere
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4.9 AAUcard/studiekort
AAUcardet er dit studiekort, der også fungerer som ID til eksamen, lånerkort, kopikort og adgangskort til
Fibigerstræde 4. Kortet skal aktiveres hvert år ved studiestart, da kortet automatisk deaktiveres hvert år d.
1/7. Således bliver dit AAUcard ikke forældet, men blot deaktiveret af sikkerhedsmæssige grunde.
Du kan finde informationer om aktivering af kortet, glemt pinkode, mistet kort, kontaktoplysninger på facility support teamet osv. her.

4.10 Kopi- og printerrum
Kopi-og printerrum findes i Juraens Hus på Fibigerstræde 4. For at bruge kopimaskinerne, skal du anvende
dit studiekort, og dette bliver faktureret som prints. Se nedenfor under prints for mere information.
Hvis du oplever, at der er problemer med printerne eller kopimaskinerne, eller der mangler toner/clips mv.,
kan du kontakte betjentene på betjentsl300@adm.aau.dk eller på tlf. 9940 9673

Prints
Du har fået tildelt 100 enheder til print eller kopi fra AAU ved studiestart. Dette er de eneste print, som universitetet stiller til rådighed. Herefter skal du selv betale for print, hvilket du køber her.
På denne side kan du også printe fra. Du skal selv vælge hvilken printer, du ønsker at bruge. På siden er det
også muligt at tjekke, hvor mange print-enheder, du har tilbage på din konto. Der er ikke mulighed for at få
tilbagebetalt print, men du kan sælge dem til en medstuderende og få AAU IT-service til at overføre dem til
vedkommende. Hvis du har yderligere spørgsmål eller problemer, kan du kontakte AAU IT-service. Dette
kan gøres her.
100 enheder koster 125 kr., og 200 enheder koster 250 kr.
Størrelse

Sort/hvid eller farve

Pris pr. side

Sider for 100 enheder

A4

Sort/Hvid

0,20 enheder

500 sider

A4

Farve

0,40 enheder

250 sider

A3

Sort/hvid

0,40 enheder

250 sider

A3

Farve

0,80 enheder

125 sider

4.11 Læsesale
I Juraens Hus på Fibigerstræde 4 findes to læsesale, som du frit kan benytte. For at komme ind i læsesalene,
skal du bruge dit AAUcard med din tilhørende adgangskode. Hvis du skal arbejde i grupper, henvises der til
grupperummene på Fibigerstræde 4, som alle er udstyret med tavle, borde og stole.
Retningslinjerne for brug af læsesalene på Fibigerstræde 4 er:
-

Læsesalene må benyttes af alle studerende
Læsesalene er stillerum, som skal bruges til at arbejde i. De er ikke ment som sociale rum, hvor der
hyggesnakkes.
Der må gerne bruges computere i læsesalene, dog skal lyden fra computerne være slået fra.
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-

Oprydning sørger du selv for efter brug af lokalerne.
Du skal udvise omtanke og respekt for de andre studerende, der bruger lokalerne

Der er desuden også mulighed for at studere på Strandvejens bibliotek samt Aalborg Universitets bibliotek
ved Nordkraft. Disse biblioteker har døgnåbent for studerende. Husk at få aktiveret dit AAUcard, så du kan
få adgang til bygningen. Husk endvidere at du ikke må åbne vinduer i weekenderne eller efter deres åbningstid for personlig betjening. Dette vil sætte gang i alarmen, og en vagt vil automatisk blive tilkaldt.

4.12 Grupperum
Som jura- eller erhvervsøkonomi-jurastuderende har du adgang til at booke grupperum på Juraens Hus.
Booking af grupperum foregår via et system, som du selv skal sørge for at blive oprettet i. Hvis I er en
gruppe, så er det bare én af jer, som skal oprettes. For oprettelse i systemet sendes en mail til:
Jurabib@law.aau.dk
E-mailen skal indeholde følgende oplysninger
- Dit navn
- Dit studienummer
- Dit telefonnummer
- Hvilket studie du går på (erhvervsøkonomi-jura eller jura)
- Hvilket semester du går på
Du vil efterfølgende automatisk modtage en e-mail med dit brugernavn og password. Booking foregår via
webbook.
Der er adgang til grupperum hverdage mellem 07.00 og 22.00. Du kan booke op til 10 enheder af gangen.
En enhed er en 1 times varighed. Når tidsrummet for den første enhed er udløbet, fornyes retten til at
booke endnu en gang. Når du booker, vil der på skærmen komme besked om, hvilket betjentkontor du evt.
skal henvende dig til for at gå adgang med AAUcard (hvis der bookes i andre bygninger). Hvis du har booket
en tid, som du alligevel ikke får brug for, bedes du slette denne, således at andre studerende kan benytte
rummet. Når et grupperum er booket, råder du over rummet/arbejdspladsen hele tidsrummet. Bemærk at
adgangskontrollen aktiveres kl. 15.30. Efter dette tidsrum skal der bruges AAUcard for at komme ind i bygningerne, og du må ikke åbne vinduerne.
Hvis du bliver nægtet adgang på ovenstående side, skal du skrive til det juridiske bibliotek på jurabib@law.aau.dk, som på ny vil oprette adgang.

4.13 IT-support
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har tilknyttet en IT-afdeling, der kan være behjælpelig med opsætning af dit trådløse netværk, printere og lignende. På IT-afdelingens hjemmeside kan du finde guides til,
hvordan du gør.
Derudover er der mulighed for at træffe en IT-sagkyndig hver tirsdag formiddag på Fibigerstræde 4. IT-afdelingen kan kontaktes på tlf. 99 40 20 20 eller på mail: support@its.aau.dk

4.14 Databeskyttelsesforordningen
Hvad har Databeskyttelsesforordningen (GDPR) af betydning for dig?
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Som studerende på AAU har du selv ansvaret for, at personoplysninger, som du fx indsamler i forbindelse
med et projekt eller håndterer i en praktik, bliver behandlet korrekt.
Det er vigtigt, at du sørger for at oplyse dem, som du samler oplysninger fra (de registrerede), om at AAU
ikke tager ansvar for din behandling af oplysningerne, men at det er dig som privatperson, der er ansvarlig.
Grundet de nye databeskyttelsesregler skal du derfor som studerende kunne besvare disse fire spørgsmål,
når du behandler data:
·

Behandler jeg personoplysninger?

·

Hvilken rolle har jeg?

·

Hvad er mit behandlingsgrundlag (formål og lovhjemmel)?

·

Hvordan sikrer jeg personoplysningerne?

Disse fire spørgsmål kan du finde svar på via AAU’s hjemmeside, ligesom du her kan finde vejledninger til
udførslen af undersøgelser og værktøjer til forskellige undersøgelsesmetoder. Læs mere på her.
Da Aalborg Universitet ikke har rådgivningspligt overfor studerende, beder vi om, at du stiller spørgsmål
vedr. Databeskyttelsesforordningen til Datatilsynet.

4.15 Optagelse af forelæsning og kopiering fra moodle
Man må ikke optage undervisning/forelæsninger uden først at have fået undervisers tilladelse. Optages undervisningen uden underviserens samtykke, krænker man både ophavsretsloven og persondataloven.
Det skyldes, at undervisningen er et værk i ophavsretlig forstand og at optagelser af underviseren er en personoplysning om underviseren i persondataretlig forstand. Begge dele er strafsanktioneret og kan medføre
erstatningsansvar.
Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) har skrevet en 4 siders pjece om bl.a. dette. Du
kan finde den her.
Tilsvarende gælder, at en underviser har ophavsretten til sit undervisningsmateriale og det er heller ikke
tilladt at kopiere disse fra Moodle og distribuere dem på f.eks. Facebook eller lignende.

4.16 Glemte sager
Har du glemt noget i Juraens Hus, så har studiesekretariatet en kasse til glemte sager, hvor vi lægger de ting
vi får indleveret. Såfremt du ikke finder det du mangler hos os, kan du kontakte betjentkontoret som også
modtager glemte sager hele campus.

5 Systemer
5.1 Student-mail
Fra din student-mail (@student.aau.dk) skal du foretage al mailkorrespondance med administrationen og
undervisere. Det er også på denne mail, at du vil modtage informationer fra eksempelvis STADS med bekræftelse på eksamenstilmelding og fra Moodle med informationer fra Studiesekretariatet eller fra underviserne.
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5.2 STADS-selvbetjening
På STADS kan du tilmelde dig undervisningen, eksamener, printe din studiejournal, se statistikker for eksamen mv. Når du har tilmeldt dig undervisningen via STADS, er du også tilmeldt til eksaminerne i fagene. Det
er også inde på STADS, at dine skriftlige karakterer vil blive offentliggjort. På din student-mail vil du få besked fra STADS, når dine karakterer er tilgængelige. Vejledningen til og information om tilmelding/afmelding kan findes på STADS-selvbetjenings hjemmeside her.
Du kan finde deadlines i forhold til tilmeldingsperioder og eksamenstilmelding her.
Du kan desuden også se dine eksamener på Digital Eksamen, som du finder her.

5.3 Moodle
Moodle er Aalborg Universitets intranet. Det er på Moodle at der bliver lagt informationer ud fra underviserne, administrationen mv. For at kunne bruge Moodle skal du have et brugernavn og kodeord. Du skal
bruge samme brugernavn og kode, som du har oprettet til din student-mail.
Du vil automatisk være tilmeldt følgende kurser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studiesekretariatet for Jura eller Erhvervsøkonomi-jura
Dit semesters sekretariat
Retningslinjer for Juridisk Institut
Juridisk Studienævn
Studievejledningen
CV-boosteren
FEJ
Tidligere eksamensopgaver
Juridisk Bibliotek

Du skal selv tilmelde dig dine kurser/fag på Moodle. Dog er studerende på 1. semester automatisk tilmeldt
alle fag. Klik på søg, som vist nedenfor, hvorefter du får mulighed for at skrive i søgefeltet. Her søger du på
kursets navn. Vær opmærksom på at du vælger det rigtige kursus i forhold til året. F.eks.: hvis du skal tilmelde
dig et kursus til efteråret 2016, ender kursets navn på E16.
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SMS-ordning
Hvis der en dag skulle ske en aflysning af undervisningen, kan det være, at underviseren eller studiesekretæren har udsendt en SMS herom. For at modtage sms’er om aflysninger, skal du gå ind på Moodle og indtaste dit mobilnummer. Hvis ikke der er indtastet et mobilnummer, betyder det, at du ingen sms får i tilfælde af aflysning. Du indtaster dit nummer ved at gå til din profil, som du finder øverst i højre hjørne på
forsiden, når du er logget ind på Moodle. Vælg her indstillinger  personlige indstillinger  valgfri indtast nummer i feltet ”mobil”.

CalMoodle
CalMoodle er dit semesterskema, hvor alt undervisning bliver lagt ind. Skemaet kan findes på tre måder:
•
•
•

Gennem AAU Student app (dit individuelle skema)
Calmoodle-kalender, som du finder under hvert fag (kun fagets skema)
Link under dit sekretariat (hele semesterets skema)

Af skemaet vil fremgå de nødvendige oplysninger om undervisningen, herunder fagets navn, dato, tid og
sted.
Det smarte ved CalMoodle er, at du kan eksportere denne kalender ned på din telefon – via din computer.
Du kan eksportere kalderen direkte på din mobiltelefon, dog vil du ikke være sikker på, at kalderen løbende
vil blive opdateret med ændringer. Derfor skal du således eksportere kalderen ned på din computer først og
derfra over til din mobiltelefon. Vi henviser dog til, at du bruger AAU Student app, som du kan læse mere om
nedenfor.

Sådan eksporterer du CalMoodle-kalenderen
1) Tryk på ”Rediger denne side” på startsiden
2) I venstre side er der nu et felt, hvor der står ”tilføj blok”. Tilføj herigennem kalenderen
3) Kalenderen for samtlige af dine fag kommer nu op, og du går herefter ind på selve kalenderen (tryk på
måneden)
4) Nederst finder du et felt, hvor der står ”Eksporter kalender”. Tryk her og følg instruktionerne.
Du skal være opmærksom på, at hvis der sker ændringer, vil disse muligvis ikke opdateres i din eksporterede kalender. Det kan derfor være en idé at geneksportere kalenderen løbende. Vi henviser derfor til, at
du anvender AAU student app, som automatisk opdateres.

AAU student app
AAU Student giver dig mulighed for at se dit skema samt abonnere på nyheder og events fra Aalborg Universitet. Kalenderen gør det muligt at få adgang til information om din undervisning, tidspunkter for undervisningen, samt hvilket lokale undervisningen foregår i. AAU Student kan hentes i App Store eller Google
Play.
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6 Tilbud til AAU-studerende – herunder elektroniske tilbud
Aalborg universitet har en række tilbud til studerende, som kort præsenteres nedenfor

Mentor-ordningen
Du kan igennem SU-styrelsen få tilkendt dig en mentor. For at få tilkendt en mentor skal du oftest være en
studerende på særlige vilkår. En mentor vil typisk være en medstuderende, som hjælper dig med diverse
ting i forbindelse med studiet. Det kan eksempelvis være semesterplanlægning, eksamenslæsning, struktur
af hverdagen mv. Det koster dig ikke noget at have en mentor. Din mentor bliver lønnet gennem SU-styrelsen. For at få mere information herom, skal du kontakte SU-kontoret.
Kontorets hjemmeside findes her.

StudieMetro
Center for Undervisningsudvikling ved Aarhus Universitet har lavet en af de bedste og mest omfangsrige
sider om studieteknik, der kan findes på nettet. Siden beskæftiger sig specielt med kunsten om at skrive
universitetsopgaver og har råd om alt lige fra formalia til mundtlig formidling af det færdige resultat. Du
finder StudieMetro her.

RefWorks
RefWorks er et online referencehåndteringssystem, som kan lette arbejdet med at samle og administrere
referencer, fx når du skriver projekter eller lignende. AUB udbyder kurser i at bruge RefWorks, og det er
gratis at deltage. Du kan læse mere om RefWorks og se hvor og hvornår kurserne afholdes her.

Eksamensangst
Studenterrådgivning i Aalborg kan tilbyde gode råd og vejledning til håndtering af stress eller eksamensangst på studiet. Der tilbydes både individuelle samtaler og fælles kurser i eksamensangst. Du kan kontakte
og læse mere om studenterrådgivningen på deres hjemmeside.

Universitetsklinikken
Universitetsklinikken ved Aalborg Universitet tilbyder gratis samtaleterapeutisk behandling til borgere i
Nordjylland. Dette tilbud har du naturligvis også mulighed for at gøre brug af som studerende ved Aalborg
Universitet. Du kan kontakte og læse mere om Universitetsklinikken her.

Studenterpræsten
På Aalborg Universitet har du mulighed for at kontakte studenterpræsterne, der står til rådighed for personlige samtaler. Studenterpræsterne har tavshedspligt og fører ingen journaler. Studenterpræsterne arrangerer også foredrags- og debataftener. Derudover kan studenterpræsterne også bruges til kirkelige
handler som dåb, bryllup/velsignelse og begravelser. Du kan finde kontaktoplysninger til studenterpræsterne her.

PUC
Hvis du er specialestuderende og har været i gang med specialeskrivningen i mere end ét semester, har du
mulighed for at kontakte Det Pædagogiske Udviklingscenter (PUC) på Aalborg Universitet.
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De kan tilbyde vejledning, som tager udgangspunkt i dine særlige behov. Tilbuddet henvender sig primært
til alle specialestuderende, der er gået i stå med deres projekt. Det er ikke en erstatning for den faglige vejledning men et supplement, som griber fat i problemer med at få formuleret og udviklet de faglige og teoretiske overvejelser til en forståelig og læsevenlig rapport. Du kan læse mere her.

Kandidatnet
Kandidatnet er et alumnenetværk, der henvender sig til alle med en afsluttet uddannelse fra Aalborg Universitet. Det vil sige, at alle med en kandidat-, bachelor-, diplom eller mastergrad kan tilmelde sig Kandidatnet og drage nytte af fordelene.
Med Kandidatnet kan du bl.a. fremsøge tidligere studiekammerater, skabe et netværk, som kan anvendes i
forbindelse med jobsøgning, vidensdeling m.m. samt holde dig orienteret om, hvad der sker på dit universitet. Det er gratis at oprette en profil og blive medlem af Kandidatnet.
Du kan lære mere om Kandidat her.
Aalborg Universitets elektroniske tilbud

AAU Student
AAU Student giver dig mulighed for at se dit skema samt abonnerer på nyheder og events fra Aalborg Universitet. Kalenderen gør det muligt at få adgang til information om dine kurser, tidspunkter og lokaler. AAU
Student kan hentes i App Store eller Google Play.

AAU Map
AAU Map gør det nemmere at finde vej frem til undervisningslokaler, kantiner, biblioteker mv. på Aalborg
Universitet. Søgefunktionen gør det nemt at søge lokalerne frem og derefter navigerer appen dig frem til
din destination. AAU Maps kan hentes i App Store eller Google Play.

Studiz
Studiz er et supplement til dit studiekort. Studiz samler online og lokale studierabatter, så det er muligt
nemt og hurtigt at finde de studerabatter, som dit studiekort udløser. Desuden har dit digitale studie-ID en
sidste gyldighedsdato for det semester, du er tilmeldt, så der er muligt at benytte dette som bevis for studiestatus hos virksomheder, der efterspørger dette. Studiz kan hentes i App Store, Google Play eller Microsoft Store. Opret en ny bruger og indtast dine oplysninger, herefter sendes du videre til UNI-login, hvor du
skal indtaste din AAU-mail og dit password.

Office 365
Som studerende har du gratis adgang til Microsoft Office 365. Du kan således hente office-programmerne
til din computer, tablet eller telefon. Du kan finde guiden til at hente Microsoft Office 365 her.

AAU Building Support – Fejl og mangler i lokalerne
Hvis du oplever fejl og mangler ved lokalerne er du velkommen til at indrapportere disse her eller
gennem app’en ”AAU Building Support”, som kan hentes i app store eller Google play. Fejl og
mangler ved lokalerne kan f.eks. være, hvis der ikke strøm i bordene, projektoren ikke virker, lyset
ikke virker, en dryppende vandhane, et tilstoppet toilet osv.
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7 Fritid som AAU-studerende
Der er en række foreninger og organisationer, som tilbyder forskellige aktiviteter uden for studietiden.
Disse vil kort blive præsenteret nedenfor.

Foreningen for Erhvervsøkonomi-jurister og Jurist (FEJ)
Foreningen af Erhvervsøkonomi-jurister og Jurister (FEJ) i Aalborg består udelukkende af personer med tilknytning til enten jura- eller erhvervsøkonomi-jurauddannelsen på Aalborg Universitet. Foreningen afholder både sociale og faglige arrangementer. Herunder kan bl.a. nævnes velkomstfester, fredagsbarer og julefrokoster m.v. FEJ har en café på Fibigerstræde 4, der både bliver benyttet som opholdsrum mellem forelæsningerne og til mange FEJs arrangementer. Der findes sodavands- og kaffeautomat i caféen. Der er også
opstillet en automat med forskellige snacks.
Som medlem af FEJ opnår du fordelagtige priser til de forskellige arrangementer.
Læs mere på FEJs hjemmeside.

Studentersamfundet
Studentersamfundet er en selvstyrende organisation, der er båret af engageret frivillig arbejdskraft.
Studentersamfundet byder på en række aktiviteter, der gentages år efter år:
-

Sociale arrangementer i form af fredagscaféer, universitetsfester mv.
Studenterpolitiske aktiviteter i form af fagråd, repræsentation i styrende organer og deltagelse i
studenterpolitik på nationalt plan gennem Danske Studerendes Fællesråd.
Studiestart med fokus på at give nye studerende en god begyndelse på Aalborg Universitet.

Du kan læse mere om Studentersamfundet på dens hjemmeside.

UniFitness
Som studerende på Aalborg Universitet har du mulighed for at benytte dig af universitetets fitnesscenter,
UniFitness. Centeret indeholder mange forskellige maskiner, der er fuldt ud på højde med det, der står i
kommercielle fitnesscentre. Der er mulighed for bl.a. kredsløbs- og styrketræning samt holdtræning. UniFitness ligger under auditorium B og C – for enden af Klingenberg søen
Priserne er specielt lavet til studerende og centret har lange åbningstider, så træningen kan tilrettelægges
efter studiet. Du kan læse mere om UniFitness, priser og åbningstider her.

Fodboldbane
Aalborg Universitet har en fodboldbane, der er til fri afbenyttelse. Fodboldbanen, som også bruges af AASI
(Aalborg Studenternes Idrætsforening) er placeret tæt på Klingenberg søen.
Hvis du gerne vil træne på et fodboldhold, så har du mulighed for at melde dig ind i AASI. Det kan du læse
mere om her.

Studiemiljø
Aalborg Universitet har sin helt egen hjemmeside omkring studiemiljø på universitet. Der kan du blandt andet finde informationer omkring studiemiljøaktiviteter, særlige tilbud til studerende samt hvilke tiltag universitetet arbejder med for at gøre studiemiljøet endnu bedre. For mere se her.
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