
1

MIN LILLE
GUIDE 
TIL HUM



2

KOLOFON

Min lille guide til HUM er udgivet af  

Det Humanistiske Fakultet.

Redaktionen er afsluttet den 28/6 2017. 

Der tages forbehold for ændringer 

opstået efter denne dato.

Redaktion
Jane Hedegaard Larsen 

Pernille Munch Toldam

Grafisk layout
Marie Flensborg

Tryk:
PRinfoTrekroner

Publikationen er trykt i 2600 eksemplarer og 

uddelt til nye studerende ved studiestarten 2017.



3

INDHOLD
KEND DIT HUMANIORA 4 

KORT    6

MAD/DRIKKE    8

STUDENTERCAFÉER     8

STUDIEFACILITETER     9

TIDSSKRIFTER, MAGASINER & FAGBLADE   10

RADIO      12

FAGLIGE FOREDRAG & STUDIEKREDSE   12

MUSIK & SANG     16

SPORT      17

STUDENTERPOLITIK    17

LIDT AF HVERT     18

UDELIV     20

NÆRMILJØET OMKRING HUM   21



4

KEND DIT 
HUMANIORA
Det Humanistiske Fakultet på 

Københavns Universitet (HUM)

rummer mere end 100 uddannelser 

- og de gemmer alle på et væld af 

spændende foreninger, tidsskrifter, 

studiekredse, klubber og meget 

andet, der primært er drevet af og 

for studerende.

Det er umuligt at lave en oversigt 

over alle de initiativer, der findes 

på HUM. Ofte er det sådan, at et 

initiativ blomstrer op på grund af en 

flok entusiastiske studerende - for 

blot senere at forsvinde igen med 

samme fart, når interessen dør, eller 

de studerende bliver færdige. Det er 

håbløst at indfange og fastholde det 

hele i en trykt publikation.

Men... Vi har alligevel gjort forsøget! 

Vi har prøvet at skabe et overblik 

over nogle af de sjove og interessante 

initiativer, der lige nu findes på HUM: 

Hvad sker der, hvor foregår det - og 

kan du være med?

Det, du sidder med i hånden, er der-

for et tværsnit af, hvad redaktionen 

har kunnet opfange på hjemmesider, 

Facebook, opslagstavler og andre 

offentligt tilgængelige fora i løbet af 

sommeren. Vi har samlet det for at 

du kan få en fornemmelse af, hvor 

mange muligheder der er for selv at 

præge din uddannelse. På nuværen-

de tidspunkt er der sikkert allerede 

noget af det, vi henviser til, der er 

holdt op med at eksistere. Mens der 

er noget andet, der er blomstret op. 

Et godt råd, hvis du ikke kan finde 

det, du søger: Spørg i caféen, på 

instituttet eller dine tutorer!

Et andet godt råd, hvis  du sidder 

med fornemmelsen af, at der mang-

ler noget: Skab det selv! Der er mas-

ser af muligheder for at starte nye 
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initiativer op. Og måske er der andre 

end dig, der mangler en filmklub, et 

kor, en læseklub eller en madklub på 

tværs af institutter og fag. 

Guiden er bevidst systematiseret 

efter emner. Mange studerende lader 

sig begrænse og kommer kun til de 

ting, der sker på deres eget fag. Men 

ofte er det også muligt at deltage 

i arrangementer og initiativer på 

fakultetets andre fag og institutter, 

hvis man spørger sig for. 

Oplever du, at vi mangler at beskrive 

et super spændende initiativ, der 

allerede eksisterer (og det vil du helt 

sikkert gøre!), eller har du rettelser til 

indholdet i guiden, så sig endelig til.  

Send dine kommentarer og tips til 

redaktionen i Uddannelse og Stude-

rende på studiestart@hum.ku.dk
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FACILITETER

STUDENTERCAFEER

KORT

BARstionen, 3. sal  

Café Olympen, 3. sal

Café Helga, 3. sal
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[kæ´feen], stuen 
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Bygning 4A: Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA)

Bygning 10: Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS)

Bygning 12: Saxo-Instituttet (Saxo)

Bygning 14: Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (MEF)

Bygning 21: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK)

Bygning 22/27: Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS)*

Bygning 24: Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (Engerom)

STUDENTERCAFEER INSTITUTTER

*Pr. 1. september 2017 vil forkortelsen for Institut for Nordiske Studier 

og Sprogvidenskab i forbindelsen med fusion med Nordisk Forsknings-

institut blive ændret fra INSS til NorS.
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GUIDE
MAD/DRIKKE 
Der er rig mulighed for at få stillet 

både tørst og sult på fakultetet. Nedenfor 

kan du få overblik over de forskellige kan-

tiner/caféer. Find åbningstider og ugens 

menu på kantinernes hjemmeside.

 hum.ku.dk/kontakt/gaest/kantinen 

Kantiner
Der er flere kantiner på Søndre  

Campus. Fælles for dem alle er, at du 

kan købe varm mad, sandwich og sa-

later. Du kan også købe diverse varme 

og kolde drikkevarer, slik og frugt.

 Stuen, bygning 23 (HUM)

 Stuen, bygning 6A (JUR + IVA)

 Stuen, bygning 7C (TEO)

Café Mødestedet - Hava Java
I Mødestedet kan du få en kop kaffe, 

mad, kage eller en øl med dine med-

studerende. 

 Stuen, bygning 11

The Wicked Rabbit
The Wicked Rabbit sælger sand-

wiches, salater, varm mad, kaffe, 

slik, frugt og drikkevarer. 

 Torvet, bygning 13B

STUDENTERCAFÉER  
Alle fakultetets institutter har en 

studentercafé. De er drevet af 

studerende og giver god mulighed 

for at møde studerende fra instituttes 

andre fag og årgange. Caféerne sæl-

ger kaffe, kiks, slik m.m. i hverdagene, 

og om fredagen er der som regel 

fredagsbar fra kl 17. Du kan melde dig 

som frivillig i den café, der hører til dit 

eget institut. Kontakt cafeens frivillige 

og hør mere om mulighederne.

ENGEROM: 
[kæ’feen] 

 facebook.com/engeromkafeen

 Lokale 24.0.57

IKK: 
Roland Bar

 facebook.com/rolandbarikk

 Lokale 21.0.15

NorS:
Nordisk Kaffebar  

 facebook.com/NordiskKaffebar

 Lokale 22.0.61

http://hum.ku.dk/kontakt/gaest/kantinen
https://www.facebook.com/engeromkafeen
https://www.facebook.com/rolandbarikk
https://www.facebook.com/NordiskKaffebar
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IVA: 
Hjorten

 facebook.com/IVAHjorten

 Lokale 5B.0.18B

MEF: 
Café Olympen  

 facebook.com/OlympenMEF

 Lokale 14.3.80

Saxo: 
Café Helga

 facebook.com/CafeHelga

 Lokale 12.3.68

ToRS: 
BARstionen

 facebook.com/barstionen

 Lokale 10.3.68

STUDIEFACILITETER 
Academic Books 

Academic Books er universitetets 

boghandel. Medarbejderne arbejder 

hårdt for at få pensumlister og 

bogindkøb klar til semesterstart, 

så du i ro og mag kan købe alle 

dine bøger ét sted. 

 academicbooks.dk/ku-soendre

 Torvet, bygning 13A

Festsalen
Her holder institutternes festudvalg 

fester i løbet af semesteret. Lokalet 

bruges derudover også som forelæs-

ningslokale og konferencesal. 

 Stuen, bygning 11

Grupperum
Har du og din studiegruppe brug for 

et sted at sidde og arbejde, er der 

masser af grupperum på campus. 

Rummene er til fri afbenyttelse og skal 

ikke bookes først. I eksamensperioder-

ne og i forbindelse med konferencer 

kan lokalerne dog være reserveret.

IT-helpdesk
Hvis adgangen til det trådløse 

netværk driller, og du ikke kan finde 

svar på dine spørgsmål i vejledning-

erne på din uddannelsesside på

KUnet, kan du kontakte fakultetets 

IT-helpdesk. 

 it.hum.ku.dk

 Platformen, Torvet, bygning 13A

KUB Søndre Campus
Campusbiblioteket byder på både 

bøger og gode læsepladser, og infor-

mationsspecialisterne giver gerne en 

hånd med at finde det, du leder efter. 

https://www.facebook.com/IVAHjorten
http://facebook.com/OlympenMEF
https://www.facebook.com/CafeHelga
https://www.facebook.com/barstionen
http://www.academicbooks.dk/ku-soendre
http://hum.ku.dk/omfakultetet/fakultetsservice/alle/it/
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På biblioteket organiserer LitHouse 

arrangementer som fx debatter, 

digtoplæsninger og forfatterbesøg, 

og HUMlab organiserer aktiviteter 

omkring digital humaniora. Som 

studerende har du også adgang til 

Mediestream og eksklusiv adgang til 

en lang række e-ressourcer. Spørg 

informationsspecialisterne, hvis du 

har brug for at vide mere.

 kub.kb.dk/hum

 Karen Blixens Plads 7

Publikom
Du køber dine kursuskompendier 

hos Publikom. Her kan du også 

få trykt og indbundet dine egne 

opgaver samt få hjælp til at printe

og kopiere på fakultetets printere.

 webshophum-dk.ku.dk

 Lokale 11A.0.02

Retræterum
Her kan du trække dig tilbage og 

meditere, bede eller bare slappe af. 

Biblen, Koranen og Torahen er til rå-

dighed i rummet, der er åbent for alle. 

 Lokale 24.0.29

Videnscentre
Hvert institut har et videnscenter, hvor 

der ud over biblioteker også er masser 

af læsepladser. På videnscentrene kan 

du læse i de bøger, du ikke må låne 

med hjem. I dagtimerne kan du også 

få hjælp af instituttets bibliotekarer.

Andre muligheder 
Du kan altid orientere dig om fakul-

tetets officielle steder og faciliteter i 

a-z’en på fakultetets hjemmeside. 

 hum.ku.dk/uddannelser/

studiestart/a-z

TIDSSKRIFTER, 
MAGASINER & 
FAGBLADE
Mange institutter og fag har faglige 

tidskrifter. Tidsskrifterne bringer 

faglige artikler, opslag om akademiske 

arrangementer m.m. På nogle tids-

skrifter har du mulighed for selv at 

bidrage med indhold. Ud over 

institutternes publikationer udkom-

mer der også seks gange om året 

en avis på tværs af hele KU, 

Universitetsavisen. Og til hver 

semesterstart udkommer Humanist, 

HUM’s magasin til studerende.

Universitetsavisen
Universitetsavisen er KU’s uafhængige 

avis. Den udkommer tre gange i 

http://kub.kb.dk/hum-eng
http://www.webshophum-dk.ku.dk/shop/frontpage.html
http://hum.ku.dk/uddannelser/studiestart/a-z
http://hum.ku.dk/uddannelser/studiestart/a-z
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semesteret og bliver stakomdelt på 

alle fællesområder. Den findes også 

på nettet på både dansk og engelsk. 

 facebook.com/uniavis

 universitetsavisen.dk

Humanist
I fakultetets studentermagasin 

Humanist, der udkommer i september 

og februar, kan du læse om de ting, 

der foregår på HUM - og om menne-

skene på stedet. Ind imellem søger 

Humanist nye studenterskribenter, 

så du har også selv mulighed for at 

skrive for magasinet, der også findes 

på nettet.

 humanist.hum.ku.dk

 Redaktør Pernille Munch Toldam

pmunch@hum.ku.dk

MEF-Tidsskriftet 
 mef.ku.dk/forskning/mef-journal

Mosaikk (IKK)
 facebook.com/tidsskriftetmosaikk

 mosaikk.dk

Nordisk Tidsskrift for 
Informationsvidenskab og 
Kulturformidling
Bliv klogere på emner som digitali-

sering, medier, kultursociologi, 

informationsarkitektur og litteratur-

formidling.

 ntik.dk

Ordet (Film- og medievidenskab)
 facebook.com/ordet.ifm

Reception - tidsskrift for nordisk 
litteratur (Dansk)

 facebook.com/tidsskriftet.reception

 tidsskriftetreception.dk

Retorikmagasinet
 facebook.com/retorikmagasinet

 retorikforlaget.dk

Slyng (ToRS) 
 tors.ku.dk/slyng

TABU (Religionsvidenskab)
Et tidsskrift for religionsvidenskabs-

studerende og andre interesserede 

læsere. Tidsskriftet søger altid 

engagerede bidragsydere samt 

redaktionsmedlemmer - måske det 

er noget for dig?

 tors.ku.dk/tabu

Tanken (Filosofi)
 facebook.com/TANKENONLINE

https://www.facebook.com/uniavis
https://uniavisen.dk/
http://humanist.hum.ku.dk/
http://mef.ku.dk/forskning/mef-journal
https://www.facebook.com/tidsskriftetmosaikk
http://mosaikk.dk/
http://ntik.dk/
https://www.facebook.com/ordet.ifm
https://www.facebook.com/tidsskriftet.reception
https://tidsskriftetreception.dk/
https://www.facebook.com/RetorikMagasinet/
https://www.retorikforlaget.dk/
http://tors.ku.dk/slyng
http://tors.ku.dk/tabu
https://www.facebook.com/TANKENONLINE
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Tidsskriftet Passé (Historie) 
 facebook.com/tidsskriftetpasse

Trappe Tusind - tidsskrift for  
Litteraturvidenskab 

 trappetusind.dk

RADIO
Uniradioen
Frivillige og kreative studerende 

holder Uniradioen kørende. Du kan 

også være med! 

 facebook.com/uniradioen

 uniradioen.dk

FAGLIGE FOREDRAG  
& STUDIEKREDSE
Mængden af institutternes faglige og 

sociale aktiviteter varierer. Dine tutorer 

ved, hvad der er af tilbud på dit insti-

tut. Men prøv også at kigge i de andre 

institutters kalendere. De humanistiske 

fagligheder mødes på tværs af mange 

fag, så der kan sagtens være noget, 

der frister andre steder. Du kan også 

altid finde interessante arrangementer 

i fakultetets kalender og på Facebook.

 Søg på Det Humanistiske Fakultet, 

Københavns Universitet

 hum.ku.dk/kalender

Arkæologis fredagsforelæsninger
Forelæsningerne er åbne for alle.  

 Søg på ’Arkæologi på Saxo’ 

BADASS 
Her udforskes dataanalyse inden for 

både kvalitativ og kvantitativ metode 

med særligt fokus på bibliometri og 

kulturstudier. Henvender sig til både ba-

chelor- og kandidatstuderende på IVA.

 facebook.com/groups/ 

473852372753732

 badass@hum.ku.dk

Blå Tirsdag (Dansk)
Forlad studiebøgerne og træd ind i 

danskfagets mørkekammer. Blå Tirsdag er 

et “værksted”, hvor studerende gennem 

koncerter, oplæsninger, debatter og 

meget andet prøver at finde ud af, hvad 

danskfaget, med sit fokus på litteratur, 

sprog og medier, egentlig kan.

 facebook.com/blaatirsdag

Brætspilsklubben
Har du en spilentusiast gemt i maven, 

er der mulighed for at møde andre 

ligesindende i IVAs rollespils- og 

brætspilsklub. Den anden onsdag i 

måneden er fast arrangementsdag. 

 facebook.com/groups/ 

126145200780418

https://www.facebook.com/tidsskriftetpasse
http://www.trappetusind.dk/
https://www.facebook.com/Uniradioen/
https://www.uniradioen.dk/
http://hum.ku.dk/kalender
https://www.facebook.com/groups/473852372753732
https://www.facebook.com/groups/473852372753732
https://www.facebook.com/blaatirsdag
https://www.facebook.com/groups/126145200780418
https://www.facebook.com/groups/126145200780418
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CEMES Student Forum
Studenterorganisation under CEMES 

(Centre for Modern European 

Studies), der arrangerer oplæg og 

seminarer af faglig karakter. 

 facebook.com/groups/     

      281424971968911

 cemes.ku.dk/student-forum

CNES (Copenhagen Near 
Eastern Studies)
Studenterdrevet organisation som 

afholder faglige arrangementer for 

studerende og undervisere på mellem-

østfagene (primært assyriologi, næro-

rientalsk arkæologi og egyptologi). 

 facebook.com/groups/ 

1501537513473496

De Historiestuderende (DHS) 
Foreningens formål er at give 

medlemmerne lejlighed til at 

dyrke faglige interesser og skabe 

et kammeratligt samvær.

 facebook.com/dehistoriestuderende

Epideictic Encounter 
Hvert semester afholdes en 

epideiktisk talekonkurrence. 

 facebook.com/EpideicticEncounter

Filosofisk Studenter-kolokvium
Forekommer hver fredag. 45-minut-

ters oplæg efterfulgt af 45 minutters 

palaver. Fra tværfagligt til nørdet. 

Alle er velkomne. 

 facebook.com/fsk.kua

HUGO Awards
HUGO Awards er film- og medie-

videnskabs traditionsfyldte, årlige 

awardshow.

 facebook.com/HugoAwards.dk

IKK Artist Talks
Uformelle samtaler mellem danske 

og internationale kunstnere og 

studerende ved IKK. Samtalerne er 

åbne for alle nysgerrige kunstinteres-

serede - også uden for IKK - og de 

foregår i Tidsskriftscaféen på IKK.  

 facebook.com/IKKartisttalk

 artisttalks.ikk.ku.dk

IKK Festival
Tværfaglig festival arrangeret af 

studerende ved IKK. Her mødes teori 

og praksis inden for det kulturelle 

felt. Festivalen er åben (og gratis) for 

alle interesserede.

 facebook.com/ikkfestival

https://www.facebook.com/groups/281424971968911
https://www.facebook.com/groups/281424971968911
http://cemes.ku.dk/student-forum
https://www.facebook.com/groups/1501537513473496/
https://www.facebook.com/groups/1501537513473496/
https://www.facebook.com/dehistoriestuderende
https://www.facebook.com/EpideicticEncounter
https://www.facebook.com/fsk.kua
https://www.facebook.com/HugoAwards.dk
https://www.facebook.com/IKKartisttalk
http://artisttalks.ikk.ku.dk/
https://www.facebook.com/ikkfestival
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Magistra Vitae 
Historisk Alumneforening er både for 

studerende og kandidater. Afholder 

sociale og faglige arrangementer 

som fx foredrag, museumsbesøg, 

seminarer, byvandringer, quizaftener 

og studieture. 

 facebook.com/MagistraVitae 

 alumne.historie.ku.dk

 Formand Nanna R. Andersen, 

mvalumne@gmail.com

MANA
Faglige aktiviteter (seminarer og 

oplæg) for studerende på religions-

videnskab.

 facebook.com/manareligions-

videnskab

MEF-Talks
To gange hvert semester inviterer 

en gruppe studerende på MEF til 

faglige oplæg og debat, der samler 

studerende og undervisere på tværs 

af instituttets fem uddannelser.

 facebook.com/MEFTalks

Metodecirklen
Metodecirklen er en gruppe historie-

studerende fra forskellige 

årgange, der mødes over en historisk 

problemstilling, der kan diskuteres 

ved hjælp af historikerens fineste 

håndværk,kildekritikken! 

 Søg på ’Metodecirkel København’ 

Middelaldercirklen 
Diskussions- og oplægsforum for 

middelalderinteresserede.  

 Søg på ’Middelaldercirklen KBH’

 middelalderen.wordpress.com 

NASIM 
Netværk for akademikere, studeren-

de og andre med interesse for Mel-

lemøsten. NASIM viser bl.a. film en 

gang om måneden, og de afholder 

også foredrag, events og debatter.

 facebook.com/nasimngo

 nasim.dk

 

Phrontisterium
Studenterforening på fagene græsk 

og latin. Foreningen arrangerer for-

skellige faglige og sociale aktiviteter, 

fx foredrag, ekskursioner, et årligt 

seminar, fredagshygge m.m., hvor 

studerende fra alle årgange mødes. 

 facebook.com/phrontisteriumku 

https://www.facebook.com/MagistraVitae
http://alumne.historie.ku.dk/
https://www.facebook.com/manareligionsvidenskab/
https://www.facebook.com/manareligionsvidenskab/
https://www.facebook.com/MEFTalks
https://middelalderen.wordpress.com/
https://www.facebook.com/NASIMNGO/
http://nasim.dk/
https://www.facebook.com/phrontisteriumku
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Skrivegruppen på faget dansk 
Til studerende på NorS med kriller i 

fingrene.

 facebook.com/groups/ 

601140353261784

 maxmartinussen@gmail.com

Studenterkredsen
Foreningen arrangerer en række 

foredrag inden for bl.a. teologi, 

filosofi, æstetik og politik.

 studenterkredsen.dk

ToRS på Tværs
ToRS på Tværs er et tilbagevendende 

fagligt arrangement på ToRS. De 

forskellige uddannelser skiftes til at 

vælge tema, som studerende fra de 

andre uddannelser fortolker.

 facebook.com/torspaatvaers

Tyske fredage 

Fredagsforelæsninger på faget tysk. 

Mange af arrangementerne foregår 

på tysk, men de er åbne for alle. 

 goethe.de/ins/dk/kop/daindex.htm

https://www.facebook.com/groups/601140353261784
https://www.facebook.com/groups/601140353261784
http://studenterkredsen.dk/
https://www.facebook.com/torspaatvaers
https://www.goethe.de/ins/dk/da/index.html
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MUSIK & SANG
Accantus
Accantus er et kor af sangglade 

unge mennesker, der primært synger 

rytmiske korarrangementer, men til 

tider også kaster sig ud i jazz, den 

danske sangskat eller viser.  

Koret øver hver mandag kl. 17-19.

 facebook.com/koretaccantus 

Hylende Helga
Hylende Helga er et kor tilknyttet Café 

Helga på Saxo-Instituttet. Koret synger 

lidt af hvert inden for de forskellige 

genrer, rytmisk såvel som klassisk, og 

øver hver tirsdag kl. 19-21.

 facebook.com/groups/    

     668641463242405

IKK Musical
De studerende på IKK opsætter 

hvert år en musical. Du har mulighed 

for at være med, hvis du er IKK- 

studerende, alle andre har mulighed 

for at deltage som publikum.

 facebook.com/ikkmusical

 ikkmusical.org

KU’s Forårsfestival
Forårsfestivalen finder sted hvert år 

i maj og er for alle studerende og 

medarbejdere på KU. Festivalen er 

KU’s største arrangement og samler 

alle om musik, debatter, forestillinger 

og god mad og drikke.

 facebook.com/kufestival

 kufestival.dk

MIBB - The University of  
Copenhagen Funky Bigband
MIBB er universitetets store funk 

bigband. Hvis du spiller et instrument 

og mangler et sted at slå dig løs, 

leder de jævnligt efter nye medlemmer.

 facebook.com/MIBB-

217073198322648

MIGP
MiGP er musikvidenskabs årlige 

melodi grand prix, hvor musikstu-

derende fra alle årgange optræder 

med egne originalkompositioner 

og dyster om at vinde årets vildeste 

sangkonkurrence.

 facebook.com/MiGPKU

Morgensang på humaniora
Første fredag i måneden kl. 10.00-

10.15 arrangerer musikvidenskab 

morgensang for alle på HUM. 

Vi mødes ved flyglet på 

Universitetstorvet i bygning 13.

https://www.facebook.com/koretaccantus
https://www.facebook.com/groups/668641463242405
https://www.facebook.com/groups/668641463242405
https://www.facebook.com/ikkmusical
http://www.ikkmusical.org/
https://www.facebook.com/kufestival
http://kufestival.dk/
https://www.facebook.com/MIBB-217073198322648
https://www.facebook.com/MIBB-217073198322648
https://www.facebook.com/MiGPKU
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MUKO
MUKO er koret på musikvidenskab.

 facebook.com/MUKO-

Musikvidenskabsstuderendes-kor- 

247555771961898

Studenter-Sangforeningen
Danmarks største og ældste mandekor, 

som deltager i universitetets officielle 

begivenheder og i officielle markeringer.

 facebook.com/Studentersangerne

 studentersangerne.net

SymfUni
KU’s symfoniorkester blev grundlagt i 

2007 af en gruppe studerende. I dag 

består orkesteret af mere end tres 

studerende fra alle fakulteter på KU.

 facebook.com/symfuni

 symfuni.dk

SPORT
Fodbold
Langt de fleste institutter og/eller 

fag har et fodboldhold. Spørg dine 

tutorer, hvad der er af muligheder 

på dit institut.  

KSI
KSI står for KU studenteridræt. 

Her finder du et bredt udvalg af 

sportsgrene lige fra kajak, fridykning, 

skiture og løb til ballet, svømning, 

burlesque og styrketræning.

 usg.dk

KUA Basket
KUA Basket ønsker at skabe relatio-

ner mellem de mange studieretnin-

ger, der er på Søndre Campus.

 facebook.com/KUA-Basket-

     1600778050184741

Universitetsfodbold
KU’s fodboldturnering, hvor der bliver 

spillet en kamp om ugen (afhængigt 

af vind og vejr). Her er plads til alle 

uanset køn, alder og studie. Tjek med 

dine tutorer, om dit fag har et hold 

med i turneringen - og ellers så skynd 

dig at få trommet et sammen.

 facebook.com/universitetsfodbold

STUDENTERPOLITIK
Fagråd
Hver uddannelse på HUM har sit 

eget fagråd, hvor studerende fra 

alle årgange mødes og diskuterer 

relevante problemstillinger. 

Spørg på dit institut, hvis du vil vide 

mere om fagrådet på netop din 

uddannelse.

https://www.facebook.com/MUKO-Musikvidenskabsstuderendes-kor-247555771961898/
https://www.facebook.com/MUKO-Musikvidenskabsstuderendes-kor-247555771961898/
https://www.facebook.com/MUKO-Musikvidenskabsstuderendes-kor-247555771961898/
https://www.facebook.com/Studentersangerne
http://studentersangerne.net/
https://www.facebook.com/SymfUni/
http://symfuni.dk/
https://www.usg.dk/
https://www.facebook.com/KUA-Basket-1600778050184741
https://www.facebook.com/KUA-Basket-1600778050184741
https://www.facebook.com/universitetsfodbold
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HUMrådet
HUMrådet arbejder for bedre uddan-

nelser for de studerende på Det Huma-

nistiske Fakultet - og du har mulighed 

for at være med. En gang om måneden 

afholder HUMrådet møde, hvor alle 

studerende er velkomne til at møde op 

og diskutere forskellige politiske sager.

 facebook.com/humraadet

Studenterrådet
Studenterrådet er de studerendes 

organisation ved Københavns Uni-

versitet. Formålet er at varetage de 

studerendes sociale, uddannelses-

mæssige og politiske interesser over-

for universitetet og omverdenen.

 srku.dk

LIDT AF HVERT
Alumneforeninger
De fleste uddannelser har en alum-

neforening. Her kan du deltage i 

forskellige arrangementer, møde tid-

ligere studerende og danne netværk, 

du fx kan trække på i forbindelse 

med jobsøgning eller bruge som 

inspiration til opgave- eller speciale 

emne. Spørg din studievejledning, 

om der findes en alumneforening 

på din uddannelse. 

Karrieresporet
Bliv rustet til arbejdsmarkedet! 

Hvert år udbyder studie- og 

karrierevejledningerne på HUM en 

LinkedIn-workshop samt en CV- og 

ansøgningsworkshop. Derudover 

udbydes to arrangementer med skif-

tende temaer. Tid og sted annonceres 

i arrangementskalenderen på KUnet.

KU PLUS
KU PLUS er et iværksætterfællesskab 

for alle studerende på KU, hvor 

der er mulighed for arbejdspladser, 

mentorordninger og professionel 

rådgivning og sparring på idéer.

 facebook.com/KUplusSC

 ie.ku.dk/for-studerende/

     ucphinnovationhub

 Jonas Søgaard Grøn, 

     jonas@hum.ku.dk

 Michala Brechling,

     michala@hum.ku.dk

 Bygning 4A.1.13

QA Programme
The QA Programme er fakultetets 

studenterdrevne mentorprogram. 

QA arbejder for at sikre, at fakulte-

tets internationale studerende får en 

ordentlig velkomst. Der er altid brug 

https://www.facebook.com/humraadet
http://www.srku.dk/
https://www.facebook.com/KUplusSC
http://ie.ku.dk/for-studerende/ucphinnovationhub
http://ie.ku.dk/for-studerende/ucphinnovationhub
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for flere mentorer, så hop endelig 

med ombord.

 facebook.com/QAProgramme

 qaprogramme.dk

Studie- og karrierevejledningen
Hvert institut på HUM har en studie- 

og karrierevejledning, hvor du kan 

blive vejledt i det, der handler om 

dit studie. Du finder åbningstider og 

kontaktoplysninger på din uddannel-

sesside. Herunder kan du se, hvor de 

forskellige vejledninger har kontor.

ENGEROM (Studievejledning):
 Lokale 24.2.17

ENGEROM (Studiecenter):
Som studerende kan du her få svar 

på dine spørgsmål om eksamen, 

undervisning og studieadministrative 

spørgsmål. 

 Gang 24.2. (ved skranken)

IKK: 
 Lokale 21.2.19

NorS: 
 Lokale 22.2.38

IVA: 
 Lokale 4A.0.28

MEF: 
 Lokale 14.3.55

Saxo: 
 Lokale 12.3.18

ToRS: 
 Lokale 10.3.55

Studenterforeningen
Studenterforeningen er samlingssted 

for dansk studenterliv, og den står for 

mange spændende arrangementer. 

 facebook.com/Studenterforeningen

 studenterforeningen.dk

Studentermenigheden (SMiK)  
og studenterpræsten 
Har du brug for hjælp til et etisk eller 

kirkeligt spørgsmål, eller vil du møde 

andre studerende med interesse for 

det teologiske, så er Studenter-

menigheden måske noget for dig. 

Studenterpræsten på HUM hedder 

Inger Lundager.

 smikbh.dk

 studenterpraesterne.ku.dk

 Lokale 22.0.20

MSA
Vil du vide mere om islamisk kultur og 

religion? Vil du deltage i kulturel ud-

https://www.facebook.com/QAProgramme
http://qaprogramme.dk/
https://www.facebook.com/Studenterforeningen
https://www.studenterforeningen.dk/
http://www.smikbh.dk/
http://studenterpraesterne.ku.dk/


20

veksling? Så er MSA (Muslim Student 

Association) måske noget for dig.

 facebook.com/msaatkua

Studenternes galleri
Galleri af studerende for studerende, 

der har til huse i stueetagen på Cam-

pusbiblioteket. Alle kan indsende 

bidrag, når galleriet to gange om 

året har ’call for works’.

 facebook.com/studenternesgalleri

Studenterrådgivningen
Er du angst i forbindelse med eksa-

mener eller tumler du med personlige 

problemer som fx sorg, stress eller 

psykiske lidelser, så er der hjælp at 

hente hos Studenterrådgivningen. 

Som studerende er det gratis at få råd-

givning inden for områderne studie, 

personlige problemer eller økonomi. 

 srg.dk

UDELIV
Basketbanen
Basketbanen ligger ved siden af 

Campusbiblioteket og er til fri 

afbenyttelse af alle studerende og 

beboere i området omkring Søndre 

Campus. Husk din egen bold!

Det grønne område mellem 
KUB og Tietgenkollegiet
Byder på bænke og grill til fri 

afbenyttelse.

Kunstgræsplænen
Ved DR-Byen, bag Tietgenkollegiet, 

kan du spille fodbold på kunstgræs - 

og bl.a. afholdes fodboldturneringen 

’Universitetsfodbold’ her.Ved fodbold-

banen findes også et par fitness-pavil-

loner, hvor du kan afslutte din træning 

efter en løbetur på Fælleden.

Parkering
Som studerende kan du benytte par-

keringsområderne på Søndre Campus. 

Du skal dog først registrere din bil i 

parkeringssystemet (online). Bemærk, 

at en tilladelse kun gælder én uge af 

gangen. Læs på din uddannelsesside 

på KUnet, hvordan du registrerer din 

bil, og hvor du kan parkere.

Tagterrasserne
De store tagterrasser mellem bygning 

10/11-12 og 13-14 kan være en 

blæsende fornøjelse, men udsigten 

er helt i top. Heroppe kan du nyde 

solen og en kop kaffe (der ligger 

studentercaféer på hver side). 

Bemærk, at tagterrasserne er røgfrie.

https://www.facebook.com/msaatkua
https://www.facebook.com/studenternesgalleri
http://www.srg.dk/
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NÆRMILJØET 
OMKRING HUM
Amager Fælled
Fælleden er et kæmpestort grønt og 

fredeligt område lige midt i storbyen. 

Området er fremragende til løbe- og 

cykelture (og om vinteren møder du 

også en skiløber i ny og næ). Er du til 

hjemmesyltning, kan du plukke både 

brombær og hyld på Fælleden (hvis 

du kan komme til for de andre stor-

bytosser, der har fået samme ide).

DR Byen og Koncerthuset
For enden af Emil Holms Kanal 

ligger DR Byen. Tjek Koncerthusets 

koncertkalender ud, der er noget for 

enhver smag - og pengepung.

Netto og FaktaQ
Mangler du forsyninger til at klare 

dig gennem læsningen, behøver du 

ikke løbe langt. FaktaQ ligger lige 

ved Islands Brygge Metro på Njals-

gade og Netto ligger på Amager 

Fælledvej - bag Søndre Campus og 

IT-Universitetet.

Islands Brygge Havnebad 

Tag et afbræk fra læsningen og hop i 

havnen. Havnebadet er åbent 1. juni 

til 31. august. Du kan også vinterbade 

fra havnebadet, hvis du er medlem.

 facebook.com/Havnebadet

 teambade.kk.dk/indhold/

     havnebade-0

Islands Brygge Kulturhus
Et af Københavns mest aktive 

kulturhuse, der afholder et hav af 

koncerter og arrangementer. Man 

spiser også godt og rimelig billigt i 

kulturhusets cafe. 

 facebook.com/kulturhusetislands-

brygge

 kulturhusetislandsbrygge.kk.dk

Museumsadgang
Flere af byens mest spændende 

museer er en del af KU, og som 

KU-studerende har du gratis adgang 

til museerne mod forevisning af 

id-kort. Husk derfor dit studiekort, 

hvis du skal på Zoologisk Museum, 

Geologisk Museum, Medicinsk 

Museion eller i Botanisk Have.

 velkommen.ku.dk/besoeg/museer

Njalsgade og Islands Brygge
Her finder du alt inden for caféer, 

supermarkeder, takeaway-steder m.m.

https://www.facebook.com/Havnebadet
http://teambade.kk.dk/indhold/havnebade-0
http://teambade.kk.dk/indhold/havnebade-0
https://www.facebook.com/KulturhusetIslandsBrygge/
https://www.facebook.com/KulturhusetIslandsBrygge/
http://kulturhusetislandsbrygge.kk.dk/
http://velkommen.ku.dk/besoeg/museer
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Gå ikke glip af noget!
Få nyheder og arrangementer fra fakultetet. 
Søg på ”Det Humanistiske Fakultet,
Københavns Universitet”!

#KUALIV

Like HUM på Facebook!
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#KUALIV


