
 
 
 
 

 

AARHUS UNIVERSITET 
RÅDGIVNINGS- OG STØTTECENTRET 

CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER 

Orientering	  til	  institutledere,	  studieledere	  og	  undervisere	  på	  Aarhus	  Universitet	  	  
	  
Rådgivnings- og støttecentret (RSC), CUDiM udbyder i foråret 2013 undervisning og rådgivning til 
studerende med andet modersmål end dansk på Aarhus Universitet. 
  
RSC vil gerne tilskynde institutlederne og studielederne på AU til at videresende denne mail til 
jeres undervisere og også gerne til instruktorer og tutorer på fagene, da RSC har erfaringer, der 
netop viser, at det har en yderst gavnlig effekt, når en underviser, instruktor eller tutor opfordrer en 
tosproget studerende med dansksproglige og studiemæssige vanskeligheder til at henvende sig på 
RSC for at få undervisning, vejledning og rådgivning. 
 
RSC udbyder også i begrænset omfang individuelle studiestøtteforløb med akademisk læse-
skrivevejleder eller en faglig mentor til tosprogede studerende med dansksproglige og 
studiemæssige læse-skrivevanskeligheder. 
 
Vi gør opmærksom på, at vi nedenfor har indsat 3 links: et til det opslag, der præsenterer RSC’s  
undervisnings- og vejledningstilbud på Campus Århus og et til det opslag, der præsenterer RSC’s  
undervisnings- og vejledningstilbud på Campus Emdrup samt et til RSC’s generelle folder om 
RSC’s undervisningstilbud til tosprogede studerende på AU 
  
Undervisning og rådgivning til studerende med andet modersmål end dansk: 
http://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/RSC/Opslag_foraar_2013_-
_Undervisning_og_raadgivning_til_tosprogede__Aarhus.pdf 
 
Undervisning og rådgivning til studerende med andet modersmål end dansk:  
http://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/RSC/RSC_-
_tosprogsfolder_F13__Aarhus.pdf 
 
Hensigten med disse links er, at I dermed får mulighed for at udprinte opslaget og folderen til 
interesserede.  
I er meget velkomne til at henvende jer med evt. spørgsmål angående RSC’s tilbud til studerende 
med andet modersmål end dansk. 
I må meget gerne videredistribuere til andre relevante fagpersoner og adresser i Århus. 
 
Med	  venlig	  hilsen	  
	  
	  
Pia Hildebrand Møller 
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