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FÅ EN MENTOR 
OG OPLEV UNIVERSITETET
INDEFRA

VIL DU VIDE MERE?
Du kan læse mere om SubUniversity på 

au.dk/subuniversity

Du kan følge #subuniversity på Instagram, 

hvor mentorerne viser deres dagligdag

Hvis du gerne vil vide mere om de fagli-

ge områder og uddannelserne på Aarhus 

Universitet kan du læse mere på 

bachelor.au.dk eller du kan besøge os til 

åbent hus ”u-days” i foråret

KONTAKT
Find din gymnasieskoles Universitets- 

ambassadør og læs mere på 

au.dk/subuniversity

Sub-
University

MØD DET FAGLIGE OG SOCIALE LIV 
PÅ AARHUS UNIVERSITET

Instagram
#subuniversity
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BLIV KLOGERE PÅ LIVET SOM STUDERENDE VED  
AT HAVE UNIVERSITETSSTUDERENDE SOM MENTORER

HVAD KRÆVER DET AF MIG?
Du skal tænke over hvad du finder interessant, både fagligt 

og personligt, hvad der motiverer dig og hvad du drømmer 

om. Herefter skal du undersøge hvilke faglige områder der 

appellerer mest til dig og prioritere. Din prioritering er med 

til at bestemme hvilken mentorgruppe du kommer i, men 

er ikke afgørende.

Du skal deltage i de 4 dagsseminarer i løbet af 2. g, hvor 

du kommer helt tæt på og oplever hvordan det er at læse 

på universitetet. Efter hvert dagsseminar skal du dele dine 

oplevelser efter nærmere aftale med din Universitetsam-

bassadør.

HVAD ER SUBUNIVERSITY?
SubUniversity er et tilbud til gymnasieelever, hvor du får 

mulighed for at møde det faglige og sociale liv på Aarhus 

Universitet. Du bliver en del af en mentorgruppe med andre 

gymnasieelever og to universitetsstuderende som mento-

rer. At vælge uddannelse er en stor beslutning. SubUniversi-

ty er en mulighed for at lære mere om universitetet. Du mø-

der Aarhus Universitet og får indblik i livet som studerende, 

både fagligt og socialt, og dermed kan du bedre træffe et 

studievalg og komme godt fra start. 

Din gymnasieskole har tilknyttet en kontaktlærer, en ”univer-

sitetsambassadør”, der informerer om og hjælper med det 

praktiske undervejs i forløbet. Dit gymnasium sørger for din 

transport til Aarhus.

HVAD FÅR JEG?
  Du får sammen med andre udvalgte gymnasieelever et helt 

særligt indblik i, hvad det vil sige at læse på universitetet. Til 

at lede dig på vej får du og din mentorgruppe, jeres egne to 

personlige mentorer. Dine mentorer er universitetsstuderende 

og de vil vise og fortælle dig om livet på Aarhus universitet. 

  Du kan spørge din uni-mentor om studier og studiemiljø, om 

hvordan det er at bo i Aarhus og meget mere. Du får også 

mulighed for at høre om forskellige universitetsuddannelser.

  Du besøger Aarhus Universitet igennem 2. g til en række 

dagsseminarer med forskellige temaer. 

  Gennem temaerne kommer du 360 grader rundt om livet 

som universitetsstuderende.  

  Du får det, som du ikke kan læse dig til. 

  Du møder hverdagen på universitetet og får både faglige 

og generelle input og kompetencer med dig hjem.

HVORDAN BLIVER JEG UDVALGT?
Udvælgelsen foretages af din gymnasieskoles Universitet-

sambassadør. For at blive udvalgt til at være med i et Sub- 

University mentorforløb, så:

 Går du i 1. g på udvælgelsestidspunktet.

  Har du potentialet til at gennemføre en universitetsud-

dannelse, uden at du på nuværende tidspunkt har det 

store kendskab til eller du bor langt væk fra universitetet.

I SubUniversity deltager omkring 300 andre gym-
nasieelever, så dem lærer du også at kende.

Efter det sidste dagsseminar modtager du et 
diplom for din deltagelse.  

SubUniversity

DAGSSEMINARER I 2. g

LIVET PÅ UNI
På det første dagsseminar vil du møde dine 
mentorer og se universitetet. Hvordan foregår 
undervisningen? Hvordan arbejder man med 
det faglige? Hvad er en læseplads og hvordan 
finder man rundt?

Tidligt efterår  

LIVET SOM STUDERENDE
Hverdagen på universitetet er andet end fore-
læsninger, så her får du mulighed for at opleve, 
hvordan hverdagen ser ud. Hvordan ser en stu-
diebolig ud? Kan man overleve på SU?

Vinter      

STUDIEKOMPETENCER 
OG JOBMULIGHEDER
Hvad kan man med en universitetsuddannel-
se? Hvilke specifikke faglige kompetencer får 
man? Hvilke generelle akademiske kompeten-
cer får man?

Vinter/forår     

FAGLIG FORDYBELSE 
Hvordan arbejder man indenfor f.eks. fysik 
eller statskundskab? Hvad er forskellen på 
arbejdsmetoderne?

Vinter/forår     


