Studieadministrationen
Hvem er vi?
Vi er et team på 35 studieadministrative
medarbejdere fordelt i 6 mindre teams. Vi
varetager studieadministrative opgaver for
alle uddannelserne på Campus Aarhus C.

Hvis du ikke umiddelbart ved, hvem du skal
kontakte så kontakt os alligevel. Vi vil altid
gøre vores bedste for at hjælpe dig. Kan vi
ikke svare på stående fod, undersøger vi det
gerne for dig eller henviser dig videre til den
rigtige medarbejder.
Husk også vores Campus side og din
uddannelses studienet.

Teams: Optagelse og studiestart,
Studieforløb, SU og SPS, International,
Eksamen, Praktik og Studieinformation.
Vi glæder os til at hjælpe dig. Du finder os i
Bygning B, placeret på etage 3, 4 og 5.

Studieinformation Lokale: B3.20
Telefon: 87 55 00 10

Studieadministration
og

https://studienet.via.dk/sites/via/aarhusc/
studieadministration/Sider/default.aspx

Åbningstider :
Mandag
Tirsdag– torsdag
Fredag

Skan QR-koden og download folderen på
din mobil

Mail: aarhusc.studieadm@via.dk

kl. 8.00 - 16.00
kl. 8.00 - 15.00
kl. 8.00 - 14.00

Studieinformation
Campus Aarhus C

SU kontor Lokale: B4.14
Åbningstider:
Mandag OG torsdag:
Tirsdag, onsdag og
fredag:

kl. 10.00-13.00
LUKKET

Mail: aarhusc.su@via.dk

Studieadministration
Åbningstider :
Mandag - torsdag
Fredag

kl. 8.00 -16.00
kl. 8.00 -14.00

Yderligere informationer findes i folderen.

studieinformation
Studieinformation

Team International Lokale B3.03
Vores team beskæftiger sig med ind - og
udgående mobilitet: praktikophold,
studieophold eller anden form for ophold i
udlandet.
Vi formidler kontakt til udenlandske partnere
og indgår aftalerne med dem.

Hvor er vi, og hvad
beskæftiger vi os med?
Du finder os i hovedbygningen: bygning B og vi
er fordelt på etage 3, 4 og 5.

Studieinformation Lokale B3.20
Studieinformationen hjælper med svar på
spørgsmål om alt fra lokalisering af undervisere
og undervisningslokaler, til andre
studierelevante spørgsmål. Eksempelvis: hvor
finder du lige præcis den rette medarbejder i
studieadministrationen, som kan hjælpe dig
videre.
Det er også hos studieinformationen du kan få
underskrevet en bekræftelse på studieaktivitet
fra dit kollegium.
Kontakt : aarhusc.studieadm@via.dk

Læs om dine muligheder for studie- og
praktikophold i udlandet på den internationale
side på studienet.
Der kan du også læse spændende
rejsebeskrivelser fra studerende, der har været
i udlandet i forbindelse med deres studie.
Find information om fremtidige infodage på din
uddannelse.

Team Praktik Lokale B5.04
Administrerer praktik og praktikeksamen for
uddannelserne på Campus Aarhus C samt
support til Praktikportalen for de studerende,
undervisere og praktiksteder.

Team Studieforløb, SU og SPS Specialpædagogisk støtte

Team Eksamen Lokale B5.02+B5.03

B4.02, B4.03 og B4.04
SU kontoret Lokale B4.14

Koordinerer eksaminer for uddannelserne på
Campus Aarhus C, dog IKKE prøver i praktik.
Varetager support til WISEflow.

Varetager opgaver i løbet af dit studieforløb
såsom barsel, orlov, sygemelding, overflytning
til anden uddannelsesinstitution, SU og SPS Specialpædagogisk støtte.
Husk vores campus side og uddannelsens
studienet - der finder du mere information.
SU kontoret i lokale B4.14 har åbent:
Mandag OG torsdag Kl.10.00 – 13.00
Tirsdag, onsdag og fredag: LUKKET.
Mail: aarhusc.su@via.dk

Team Optagelse og studiestart
Lokale B5.19
Ansvarlig for optagelse for alle uddannelser i
VIA Pædagogik og Samfund.
Samtidig varetages studiestart for
uddannelserne på Campus C og 3K –
Kristendom, Kultur & Kommunikation.

