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Introduktion

Denne kortlægning af de eksisterende kursustilbud for studerende tager udgangspunkt i Aarhus Universitets 
liste over studenterpolitiske foreninger og udvalg, samt en gennemgående research på relevante hjemme-
sider og kontakt til personer i de studenterpolitiske miljøer, herunder blandt andet Studenterrådet, Konser-
vative Studerende og Frit Forum for sparring, samt en uddannelses- og karrierekonsulent på Aarhus Univer-
sitet. Kortlægningen bærer præg af, at COVID-19-pandemien har haft stor indflydelse på både Studenterhus 
Aarhus’ og de studenterpolitiske organisationers planlægning og afholdelse af kurser og foredrag.

Kortlægningen viser, at der laves en lang række kurser for studerende på Aarhus Universitet. Kurserne udby-
des blandt andet af de studenterpolitiske organisationer, men også af flere andre, både fra Aarhus Universi-
tet og eksterne aktører. Udover disse er fagforeningerne, heriblandt DJØF, DM, IDA, Kommunikation & Sprog, 
JA og FADL, aktive, når det kommer til fagspecifikke kurser rettet mod studerende.

Arrangementer udbudt af Studenterhus Aarhus og de 
studenterpolitiske foreninger

Studenterhus Aarhus 
Udbuddet af kurser hos Studenterhus Aarhus varierer fra år til år. Der er dog en række kursusaktiviteter der 
hvert år udbydes til byens studerende:

How to Get a Job in Denmark
En introduktion til det danske jobsøgningsmarked, CV og ansøgninger (på engelsk). 

LinkedIn
Kursus i LinkedIn for internationale studerende (på engelsk).

Local Rock Stars
Local Rock Stars er en årlig endagskonference med fokus på Product Management & UX, TECH og Leaders-
hip. Målsætningen med arrangementet er vidensdeling samt at vise it-professionelle og studerende de lokale 
jobmuligheder. Local Rock Stars er en del af Internet Week Denmark og arrangeres i samarbejde med flere 
virksomheder. 
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Climate Challenge
Climate Challenge sætter fokus på, hvordan studerende kan bruge deres uddannelse til at gøre en forskel for 
klimaet. Projektet bringer studerende og forskere tæt på erhvervslivet og virksomheder, særligt i områder 
der står over for store klimaudfordringer.

Erhvervsrettede oplæg: 
Studenterhus Aarhus laver med jævne mellemrum oplæg som eksempelvis ”Sådan opbygger du dit netværk” 
og ”Hva’ faen ska’ der stå i min LinkedIn-Bio?” samt arrangementer om personlighedstyper, networking og 
kreativ jobsøgning.

Kommende tiltag i Studenterhus Aarhus:
AGF 1880 Foreningsakademi: Studenterhus Aarhus og AGF (Aarhus Gymnastik Forening) har i 2020 påbegyndt 
et samarbejde, der skal udmunde i et Foreningsakademi, hvor frivillige lærer at omsætte deres frivillige kom-
petencer, så de er bedre rustet til mødet med arbejdslivet efter endt studie. Derudover har projektet til for-
mål at uddanne og motivere studerende til at blive foreningsaktive og involvere sig som frivillige i idrætsfor-
eningslivet.

Gå til Studenterhus Aarhus’ hjemmeside

Studenterrådet
Studenterrådet afholder kurser for studerende, som ønsker at klare sig bedre igennem studiet og livet som 
studerende. Kurserne hjælper blandt andet med at optimere læsning, ruste studerende til eksamen og ska-
ber sunde studievaner. Kursernes form varierer, og kombinerer individuelle øvelser og gruppeøvelser med 
diskussion og oplæg. I 2019 bød de blandt andet på ’Foreningsøkonomi – Kursus om budget og regnskab’, 
Skriveworkshops, Bogføringskursus og Stresshåndtering.

Studenterrådet arbejder på et standardiseret kursuskatalog, der til hver studiestart inkluderer et SU-Kursus, 
et læse-og studieteknikskursus og et kursus i akademisk opgaveskrivning. 
De resterende kurser udbudt af Studenterrådet varierer fra semester til semester, men har blandt andet 
inkluderet: bogholder/kasserer kurser, skriveworkshops i forbindelse med studenterbladet Delfinen, frivil-
ligledelse med mere.

Studenterrådets Kursuskatalog 2019, efterår

Gå til Studenterrådets hjemmeside

http://studenterhusaarhus.dk
https://sr.au.dk
https://sr.au.dk
https://sr.au.dk
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Frit Forum – Socialdemokratiske studerende
Frit Forum afholder løbende arrangementer for deres medlemmer, heriblandt to årlige weekendkurser. Kur-
serne har varierende temaer og fokus. Til sommerkurset har der blandt andet været fokus på motivation af 
frivillige i forbindelse med universitetsvalg (2019). I 2018 var temaet for sommerkurset kompetenceudvikling. 
Her var der blandt andet LinkedIn-kursus og læserbrevsskrivning på programmet. 

Gå til Frit Forums hjemmeside

Konservative Studenter
Konservative Studenter er en borgerlig studenterpolitisk forening, der arrangerer årskonferencer, Årsskrif-
tet Critique, med diskussioner og samfundsdebatter såsom samfundsmoral, værdiskred med mere. 

Årsskriftet Critique

Gå til Konservative Studenters hjemmeside

Arrangementer udbudt af studenterforeninger og fagråd

Udover de tværgående studenterpolitiske organisationer, er der på Aarhus Universitet adskillige studen-
terforeninger og fagråd. I forbindelse med denne kortlægning er der gennemgået en lang række studenter-
foreninger og fagråd. Herunder fremgår en liste over de foreninger og fagråd der, ifølge foreningernes egne 
arrangementsoversigter, laver kurser målrettet studerende i bred forstand. Studenterforeninger og fagråd, 
der udelukkende laver sociale eller politiske arrangementer og fagmøder, er ikke medregnet her.

Sigma

Fagrådet Sigma er studenterrådets afdeling på institutterne for Matematik, Fysik/Astronomi, Datalogi, Kemi 
og INano. Sigma afholder jævnligt kurser i LaTex og Linux. Derudover arrangerer Sigma også foredrag som 
”Eksamensforedrag – Hvordan går man til eksamen på uni”.

Sammenslutningen af Mediestuderende (SAMS) 

SAMS laver blandt andet kurser i Adobes grafiske programmer f.eks. InDesign og afholder blandt andet 
deres Adobe Illustrator-aftenskursus, som er arrangeret i samarbejde med Kommunikation og Sprog, samt 

http://www.fritforum.dk
http://aarsskriftet-critique.dk/2019/11/aarskonference-2020/?fbclid=IwAR1HY2Dof7exzFKXRlVKUHzfIfgguiutYyK-cnpNwRs-2qsb1Qr5oe_0emE
http://www.konservativestudenter.dk/
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workshops i Wordpress. Der udleveres kursusbeviser efter kurserne. Flere af kurserne kræver medlemskab 
af SAMS.

Sammenslutningen af Informationsvidenskabsstuderende (SAIS)

SAIS laver flere kurser i samarbejde med blandt andre Humanister i Erhvervslivet, ”Digitale dataværktøjer til 
din humanistiske faglighed” og sammen med Impact har de lavet en portfolio-workshop. 

Biologisk Fagudvalg (BFU) 

BFU afholder workshops og temadage inden for det biologiske fagområde med oplægsholdere, politikere 
med mere, eksempelvis ’Hvordan opfylder vi klimamålene’ og ’Sådan klarer du dit første job’. Begge af disse 
er arrangeret i samarbejde med fagforeningen JA.

Rådet for Ingeniørstuderende Aarhus (RIA) 

RIA afholder kurser i bl.a. Maple og Python for begyndere, som henvender sig til alle studerende på Aarhus 
Universitet, der benytter sig af disse værktøjer. Det fremgår af RIAs arrangements-oversigt at afholdelse af 
disse kurser er et fast indslag ved hver studiestart.

AU Library 

AU Library afholder med jævne mellemrum kurser inden for blandt andet referencehåndtering, EndNote, og 
informationssøgning PubMed.

The Kitchen AU 

The Kitchen AU laver ugentlige arrangementer for byens iværksættermiljøer. Her laver de crash courses i 
funding-aftaler, finansiering og ejeraftaler, eksempelvis ’Boost din business - intensivt forløb til studente-
riværksættere’, ’Crash Course: Early financing opportunities’, ’Crash Course: ApS - sådan kommer du i gang’.

Andre aktører

I afdækningen af kursustilbud til de studerende er det relevant at nævne nogle af de nedenstående nationale 
og lokale aktører, der løbende laver arrangementer. Disse indgår ikke som en del af de studenterpolitiske 
organisationer og er ikke nødvendigvis udelukkende for studerende, men de er udbydere af relevante kurser, 
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som byens studerende benytter sig af. Dermed er de med til at udvikle deres kompetencer, som også bruges 
aktivt i deres virke i studielivet. Herunder findes blandt andet kurser og workshops inden for frivilligledelse, 
revision, grafisk facilitering med mere.

Frivilligcenter Aarhus

Frivilligcenter Aarhus tilbyder blandt andet kurser i ledelse af frivillige samt kurser som ”Værktøjskassen til 
nye bestyrelsesmedlemmer i små foreninger” og ”Grundkursus i fundraising”. Kurserne er som udgangspunkt 
gratis og åbne for alle, der laver frivilligt socialt arbejde i Aarhus. 

Gå til Frivilligcenter Aarhus’ hjemmeside

Frontløberne

Frontløberne tilbyder undervisning og workshops for frivillige inden for en bred palette af emner: Projektko-
ordinering, frivillig motivation, fundraising, PR, Kreativ proces m.fl.
Derudover har de udgivet to projekthåndbøger til unge kulturskabere. Frontløbernes kurser og workshops 
tilbydes både til lukkede grupper, der ønsker undervisning inden for et specifikt felt, men der arrangeres 
også åbne workshops. 

Gå til Frontløbernes hjemmeside

VisitAarhus

VisitAarhus har sit eget frivilligprogram, der blandt andet inkluderer undervisning i rekruttering, motivering 
og ledelse af frivillige.

Gå til VisitAarhus’ hjemmeside

Århus i Forening

Århus i Forening arbejder for at dygtiggøre de frivillige, som skaber et aktivt foreningsliv i Aarhus. De tilbyder 
blandt andet kurser inden for grafisk facilitering, revisonskurser, kasserekursus og kurser i fundraising.

Gå til Århus i Forenings hjemmeside
 

https://www.frivilligcenteraarhus.dk/forening/konsulentstotte/kurser
https://www.frontloberne.dk/workshops
https://www.visitaarhus.dk/frivillig-i-aarhus/masterclass-i-frivillighed
https://aarhusiforening.dk/
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Center for Frivilligt Socialt Arbejde
Center for Frivilligt Socialt Arbejde er et landsdækkende støtte- og udviklingscenter, der har til 
formål at styrke og udvikle frivilligt socialt arbejde i Danmark. De laver blandt andet webinarer om 
bestyrelsesarbejde, muligheder i det digitale foreningsrum, foreningsøkonomi, frivilligledelse med mere.

Gå til Center for Frivilligt Socialt Arbejdes hjemmeside

A-kasser og fagforeninger der blandt andet udbyder kurser til 
studerende

Fagforeninger og a-kasser*

Dansk Magisterforening
Arrangerer kommakurser for studerende, pension for begyndere m.v. 

DJØF
Tilbyder blandt andet studiekurser i Excel, Stata, VBA, InDesign, Photoshop og kommasætning. 

Kommunikation og Sprog
Udbyder jævnligt kurser i InDesign, Illustrator, Photoshop, Google Analytics, Wordpress med mere.

CA
Tilbyder kurser I projektledelse, introduktion til Excel, og CV workshops m.v. 

JA
Laver blandt andet samarbejder med BFU, f.eks. ’Sådan bliver du klar til dit første job’. 

*Denne liste af fagforeninger, der laver kurser for studerende i samarbejde med fagråd og studenterforeninger, er ikke fuldstændig – dette er udelukkende fagforenin-

ger, der figurerer som medarrangører af de kursustilbud, der er gennemgået i denne kortlægning.

https://frivillighed.dk/kurser
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Afsluttende kommentar

I forbindelse med researchen til denne kortlægning har der været etableret kontakt til studerende fra for-
skellige fagområder, der er aktive inden for frivilligt arbejde, studieliv og iværksætteri, for at undersøge, hvor 
studerende orienterer sig omkring kursustilbud. Der er ingen tvivl om, at særligt fagforeningerne står stærkt, 
når det kommer til kurser inden for Adobe-programmer, LinkedIn og CV, hvorimod de studenterpolitiske or-
ganisationer i høj grad tilbyder kurser inden for økonomistyring, stresshåndtering og studieteknik.

I denne kortlægning er der inddraget udefrakommende aktører, der laver kurser, som ikke specifikt er mål-
rettet de studerende, men fælles for alle disse aktører er, at de også tilbydes til de studerende. Derfor er 
disse relevante, når man kigger på, hvilke kursustilbud der er tilgængelige hos byens studerende, både når 
det handler om at finde ud af, hvilke tilbud der mangler, eller for at finde inspiration til hvilke type kurser, der 
kan laves for de studerende på Aarhus Universitet.

Som tidligere nævnt har COVID-19-pandemien haft en stor indflydelse på, hvilke kurser der har været udbudt 
i 2020. Derfor er der i kortlægningen inddraget kurser og tilbud fra 2019 og lavet et generelt overblik over, 
hvilke foreninger og organisationer der, baseret på de seneste par år, har lavet kurser til de studerende. Af 
samme grund har de Studenterpolitiske organisationer, der har været etableret kontakt til, ikke kunne sende 
fuldendte lister over deres arrangementer, men disse har bidraget til et helhedsbillede. Der har blandt andet 
været etableret kontakt til: Studenterrådet, Frit Forum, Konservative Studenter, Uddannelses- og karriere-
konsulent ved AU og flere studerende. 
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