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Rushåndbogen er lavet til dig som ny studerende på Arkitektur & Design v. Aalborg Universitet, for at du kan få et indblik i,
hvordan starten af dit studie kommer til at forløbe.
I rushåndbogen kan du læse om de forskellige praktiske ting, som er rart at vide til første studiedag og få en forsmag på, hvad
der venter dig i løbet af september måned!
Så brug 10 minutter på at kigge denne håndbog igennem, og stil endelig spørgsmål inde på facebookgruppen eller til rusplanlægger, se kontaktinformation på s. 4.
På vegne af alle tutorer: vi glæder os meget til at møde jer alle sammen og til at have en fantastisk og sjov måned!
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H VA D E R R U S ?
På Aalborg Universitet er RUS den første måned af din studietid,
hvor du lærer dine studiekammerater at kende igennem en masse
underholdende aktiviteter. Det bliver fyldt med sjov, nye indtryk,
uforglemmelige øjeblikke og mange nye bekendskaber.
I rusmåneden vil alle studerende have en tutor, som har ansvaret
for, at lige præcis den gruppe du kommer i, får det mega sjovt!
Tutoren har ansvaret for, at du lærer jeres universitetsbygninger
at kende, hvordan du bliver en god studerende på uddannelsen, og
hvordan du forholder dig til at alt det nye.

Rusplanlægger

Jeres rusplanlæggere står for alt den overordnede planlægning af
jeres rusmåned. Det er planlæggerne, der har ansvaret for, at alt
går som det skal. Rusplanlæggerne er THE BOSSES.

Rusinstruktør

Rusinstruktørerne er ansat af rusplanlæggeren i samarbejde med
Universitetet, og deres opgave er at hjælpe med planlægningen,
deltage i alle arrangementer samt give dig den bedste start!

Kort og godt.. Din tutor er mega nice! Spørg ham / hende om alt.
Er det vigtigt at deltage i rusmåneden? JA!
På Arkitektur & Design vil du opleve, at alt du laver, er i grupper,
hvor det er vigtigt at have et godt socialt forhold til hinanden. Har
man det sjovt, når man sidder og laver projekt, så kan intet stoppe
jer!
Med deltagelse i rusmåneden sørger vi tutorer for, at I lærer
hinanden at kende, og giver jer de bedste muligheder for at få den
bedste studietid!

Tutor

Tutorene er nøje udvalgt af planlæggeren og rusinstruktørene, for
at finde de helt rigtige mandater! Tutorerne er soldaterne, og det er
dem, der sørger for, at alting er sjovt, og som hjælper jer igennem
starten på jeres studie.
Du skal dog ikke blive bange for, at der er forskel. Alle opførerer
sig ens og arbejder på ligefod, for at du kan få en fantastisk måned!
Så du skal ikke være bange for at snakke med planlæggerne eller
instruktørerne, de er lige så flinke som tutorerne!
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MØD DINE RUSANSVARLIGE

RUSPLANLÆGGER
NAVN: Erik Helleshøj
ÅRGANG: 7. semester
RETNING: Industriel Design
MAIL: eahc16@student.aau.dk

RUSPLANLÆGGER
NAVN: Andrea Marie Kjærsgaard
ÅRGANG: 5. semester
RETNING: Arkitektur
MAIL: akjars19@student.aau.dk
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RUSINSTRUKTØR
NAVN: Marie Louise Kristiansen
ÅRGANG: 5. semester
RETNING: Arkitektur
MAIL: mllr19@student.aau.dk

RUSINSTRUKTØR
NAVN: Anders Grønhøj
ÅRGANG: 5. semester
RETNING: Industrielt Design
MAIL: agranh19@student.aau.dk

RUSINSTRUKTØR
NAVN: Cecilie Pedersen
ÅRGANG: 5. semester
RETNING: Arkitektur
MAIL: cepede19@student.aau.dk

RUSINSTRUKTØR
NAVN: Frida
ÅRGANG: 3. semester
RETNING: Industrielt Design
MAIL: ftherk20@student.aau.dk

Vi ved næsten alt om det her studie, så du skal bare spørge løs! Jo
mere du spørger os, jo klogere bliver du selv på, om den her uddannelsen er noget for dig!
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F ØRS T E DAG
Første studiedag er helt sikkert den dag, som du glæder dig allermest
..... til! Og måske også er lidt spændt og nervøs omkring.
Her får du lidt informationer om dagen:

Hvor skal jeg møde henne?

Du skal møde op på Honnørkajen i Aalborg kl 08.30.
Her vil der blive serveret morgenmad og budt op til morgensang!
Kig efter dine tutorer, som står i orange t-shirts og holder et banner, hvor der står Arkitektur & Design.
Vi opholder os udendørs, så ifør dig gerne efter vejret!
DET ER MEGET VIGTIGT, at du møder op og får mødt alle dine medstuderende.

Hvad skal der ske på studiestartsdagen?

Det bliver en hyggedag, hvor du vil møde alle de nye studerende
på A&D. Du vil møde din første projektgruppe, også det man kalder
P0-gruppen. Her vil du også møde gruppens tutor, som du kommer
til at tilbringe meget tid med i RUS-perioden. Dagen slutter med en
rundvisning på jeres nye universitet, hvorefter man er velkommen
til at blive og hygge.

Hvad skal jeg så huske på første studiedag?

- Lad computer og skoleredskaber blive hjemme.
- Mød op og vær MAX klar på at RUS-måneden bliver SUPER fed!
Kan du ikke finde stedet, så ring gerne til rusplanlægger Erik, som
kan kontaktes på telefon: 22 49 91 01 eller rusplanlægger Andrea,
som kan kontaktes på telefon: 30 20 81 05

Program

Det officielle program med alle detaljerne kan findes på AAU’s
hjemmeside: https://www.studiestart.aau.dk/bachelor-aalborg/
dit-studie/arkitektur-design/begivenhed/
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JOMFRU ANE PARKEN
JOMFRU
HONØRKAJEN
ANE GADE
STUDENTEREHUSET

CREATE
MUSIKKENS HUS
NORDKRAFT

KAROLINELUND
KUNSTEN

ØSTRE ANLÆG

AALBORG STATION
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RUS-MÅNEDEN
Arkitektur & Designs RUS-arrangementer:

Når du er kommet igennem første studiedag, går du den sjoveste
RUS-MÅNED i møde! Glæd dig.

RUS-ARRANGEMENTER
1. sep: Studiestartsdag

Selvom du skal studere fuldtid fra start af, så mener vi stadig, at du
har tid til at deltage i alle de fede arrangementer, vi har planlagt!

3. sep. kl. 17: Studiestartsfest i Gigantium
(https://www.facebook.com/events/620594678906780)

Er det nødvendigt at deltage i arrangementerne?
Det kan vi kun svare JA til!

8. sep: Tutordag med ruslinge

Det er de arrangementer, som vi i det store tutorteam har udviklet
kun for jer på Arkitektur & Design! Vi opfordrer dig ikke til at deltage, vi siger simpelthen at DU SKAL! ;-)

10. sep: Tour de Aalborg

Prioriter at deltage i alle arrangementerne og hold hele din september måned fri for planer, således du kan nyde din rusmåned!
Du kommer med garanti til at savne den, når den er slut, og du kan
altid få tørre småkager hos bedsteforældrene en anden dag.

17. sep: Knoldbold

15. sep: Brætspilsaften

24. sep: Tutor middag
28. sep: Pub crawl

Studentersamfundet:

Studentersamfundet er den største frivillige organisation på Aalborg Universitet – af studerende og for studerende. De afholder
forskellige og spændende arragementer i løbet af året, som du kan
tilmelde dig, hvis du har lyst. Arrangementerne finder du på deres
hjemmeside: https://studentersamfundet.aau.dk/

1. okt: Tutor awards
13. okt - 15. okt: Hyttetur
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Indholdet for disse events vil du få mere af vide om løbende; så indtil videre - glæd dig så meget du overhovedet kan!

9

NICE TO KNOW
UNIVERSITETSRELATERET

RUSRELATERET

Hver årgang på A&D har en facebook-gruppe, som du skal være
medlem af. Her vil der være mange gode informationer omkring
studiet, samt mulighed for at stille spørgsmål. Vi vil, når dette er
tilgængeligt, linke til dit skema derinde!
Linket til facebook-gruppen er: https://www.facebook.com/
groups/216668800364348

Dine tutorer har arbejdet hårdt inden studiestart, for at du kan
få en fed rusmåned!

Her kan du finde forskellige studielicenser til f.eks. Word og Maple:
http://www.ekstranet.its.aau.dk/software (kræver et studie login,
se mere på https://www.its.aau.dk/itstart/)
Mange af dine bøger kan købes brugte på denne facebook gruppe:
https://www.facebook.com/groups/163742077405865/?fref=ts
Architegn er en butik i CREATE-bygningen på Rendsburgsgade 14
og kan sælge alt, der er brug for af redskaber til studiet! Støt meget gerne vores lokale modelpusher!
Har du spørgsmål relateret til studiet, så kan du altid skrive og
ringe til A&D studievejledningen.
Mail: ad-studievejl@create.aau.dk.
tlf: +45 99409930
Træffetider for tlf: Mandag kl. 16.00-17.00 og onsdag kl. 11.00-12.00

Vi har et officielt instagram-hashtag, som du meget gerne
må bruge, når du laver noget sjovt i løbet af rusmåneden!
#ADRUS21
Følg også A&D’s instagram: @arkitekturogdesign_aau.
Hvis du mangler noget at lave i Aalborg, så snak med din tutor,
som helt sikkert har forslag til noget at lave og garanteret
også lyst til at tage med dig.
Det er desværre ikke gratis at deltage i rusmåneden. Men for
kun 350kr får du 8 arrangementer, som du ikke vil gå glip af,
samt hyttetur. Det er bare billigt! Desuden vil overskuddet gå
til jeres årgang.
Du kan enten betale nu eller vente til studiestart, hvis ikke du
(endnu) er overbevist om, at du skal deltage i rusmåneden!
350kr kan betales på mobilepay
Skriv i tekstfelt: “*Navn* A&D”
Mobilnummer: 22 49 91 01
Navn på ejer: Erik Helleshøj
SU. den 2. september
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I T PÅ A AU

På its.aau.dk/itstart/ har vi samlet alt om IT, der er vigtigt for dig, når du starter som studerende på Aalborg Universitet.

AAU-mail

WiFi

Moodle

Ekstra information

Print og kopi

ITS har også lavet en lille tjekliste til nye studerende: https://www.
its.aau.dk/itstart/Tjekliste/

Som studerende får du tildelt en AAU-mail, som følger dig igennem
hele dit studie på Aalborg Universitet. Her modtager du vigtige
informationer, så du skal huske at tjekke denne mail regelmæssigt. Du kan bruge webmail eller opsætte mail på din telefon eller
computer. Find vejledninger i ovenstående link.
På AAU bruger vi Moodle, hvor du bl.a. kan se dine kurser. Du kan
være forhåndstilmeldt dine kurser eller dit studie kan forvente, at
du selv tilmelder dig. I så fald vil du få informationer herom fra dit
studie. Læs mere om Moodle på ovenstående link.

Som ny studerende får du tildelt 100 gratis units, som er det “beløb”, du kan printe for. Når disse er brugt op, kan du købe flere. Ved
hjælp af dit studiekort kan du printe, kopiere eller scanne på AAU’s
kopimaskiner. At printe er nemmest, hvis du installerer Follow-You
på din computer. Læs mere på ovenstående link.
Kontakt vedrørende IT:
Mail: support@its.aau.dk
Tel.: 99 40 20 20
Se adresser og åbningstider her: its.aau.dk/support

Som studerende skal du besøge hjemmesiden https://net.aau.dk
for at oprette adgang til AAU’s trådløse netværk (Eduroam).
Se vejledninger i ovenstående link for at se, hvordan du gør.

Skulle man stadig sidde tilbage med et spørgsmål så kan man
prøve at kigge igennem AAU’s FAQ: https://www.tnb.aau.dk/studerende/FAQ/

I kan også finde mere information her: https://www.its.aau.dk/
it-for-studerende/
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VI GLÆDER OS
TIL AT MØDE JER!

