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Vejledningstilbud til studerende, der er frafaldstruede 

 
I denne oversigt kan skoler og studienævn finde de vejledningstilbud, Aalborg Universitet tilbyder til studerende, 
der har potentiel risiko for at falde fra deres studium. En række vejledningstilbud varetages allerede af institutter 
og studienævn. Oversigten omfatter tilbud på andre områder indenfor AAU´s organisering. Det er målsætningen, 
at oversigten kan bruges til at henvise den enkelte studerende til det tilbud, der, i den studerendes akutelle 
situation, er relevant, jf. procedure vedr. vejledning til frafaldstruede studerende. 
 
Den centrale Studievejledning:  

 
 
 
  

Tilbyder vejledning i og personlige samtaler om: Kontaktoplysninger: 
 

• Regler og rettigheder: Klager, orlov, barsel, udmel-
delse m.v. 

• Studievalg: Valg af tilvalgsfag, sidefag og kandidat-
muligheder m.v. 

• Studietvivl og personlige problemer: Forsinkelse, 
afklarende samtaler, henvisning til øvrige relevante 
vejledningstilbud 

 

 
Den centrale Studievejledning, Campus Aal-
borg 
Fibigerstræde 10, 9220 Aalborg Øst 
Tlf.: 9940 9440 
www.studievejledning.aau.dk/optagelse.aau.dk 
studievejledning@aau.dk 
 
Studievejledning, Campus København 
Frederikskaj 12, stueetagen 
2450 København SV 
Tlf: 9940 2450  
www.aau-cph.dk/uddannelser/vejledningscen-
ter/studievejledning/  
studievejledning@cph.aau.dk  
 
Studievejledning, Campus Esbjerg 

Niels Bohrs Vej 8 
6700 Esbjerg 
Tlf.: 9940 7669 
studievejledning@esbjerg.aau.dk 

http://www.studievejledning.aau.dk/optagelse.aau.dk
mailto:studievejledning@aau.dk
http://www.aau-cph.dk/uddannelser/vejledningscenter/studievejledning/
http://www.aau-cph.dk/uddannelser/vejledningscenter/studievejledning/
mailto:studievejledning@cph.aau.dk
mailto:studievejledning@esbjerg.aau.dk


 
AAU Karriere:  

Tilbyder individuel vejledning og coaching inden for Kontaktoplysninger: 
 

• Din karrierevej – karrieremuligheder og ønsker – 
hvad vil jeg? 

• Faglig og personlig kompetenceafklaring – hvad 
kan jeg?   

• Cv og ansøgning – hvordan gør jeg? 
• Jobmuligheder efter endt uddannelse – hvor søger 

jeg? 
• Virksomhedssamarbejde under studiet – hvordan 

og hvorhenne? 

 
AAU Karriere 
Fibigerstræde 10, 9220 Aalborg Øst 
Tlf.: 9940 7447 
www.karriere.aau.dk 
karriere@aau.dk 
 

 
SU-Kontoret: 

Tilbyder vejledning om: Kontaktoplysninger: 
 

• SU og SU regler 
• SU lån 
• Legater 
• Special Pædagogisk Støtte 
• Dispensationsmuligheder ved fx forsinkelse, råds-

arbejde, sygdom og barsel ift. SU 
 

 
SU-Kontoret 
Fibigerstræde 10, 9220 Aalborg Ø 
Tlf.: 9940 9430 
www.sukontor.aau.dk 
su@aau.dk 

 
Optagelse og Efteruddannelse: 

Tilbyder vejledning om: Kontaktoplysninger: 
 

• Orlov for internationale studerende 
• Udmeldelse af internationale studerende 
• Regler for indberetning af inaktive internationale 

studerende til rette myndighed 
 
 

 
Optagelse og Efteruddannelse 
Fibigerstræde 10, 9220 Aalborg Øst 
 
bacheloroptag@aau.dk  
 
kandidatoptag@aau.dk  
 

 
Fakulteterne: 

Tilbyder vejledning om: Kontaktoplysninger: 
 

• Studieskift 
• Merit- og dispensationsmuligheder og klageregler 
• Specialeregler  
• Orlov, barsel, udmeldelse 
• Andre bekendtgørelsesfastsatte regler 

 

 
www.aau.dk/Om+AAU/Organisation/Fakulte-
ter+Institutter/ 
 
 
 

 
Sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse: 

Tilbyder vejledning om Kontaktoplysninger 
 

• Regler vedr. efter- og videreuddannelse 
• Studieform 
• Genindskrivninger 

 
Efter- og Videreuddannelse 
Fibigerstræde 10, 9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 9420 
www.evu.aau.dk 

http://www.karriere.aau.dk/
mailto:karriere@aau.dk
http://www.sukontor.aau.dk/
mailto:su@aau.dk
mailto:bacheloroptag@aau.dk
mailto:kandidatoptag@aau.dk
http://www.aau.dk/Om+AAU/Organisation/Fakulteter+Institutter/
http://www.aau.dk/Om+AAU/Organisation/Fakulteter+Institutter/
http://www.evu.aau.dk/


 
• Deltagerbetaling 
• Udmeldelse 
• Optagelse 

 

efteruddannelse@aau.dk  
 

 
 
Andre vejledningstilbud på AAU: 

Tilbyder Kontaktoplysninger 
Nordjysk Eliteidræt – særlig støtteordning for eliteidræts-
udøvere bl.a. ift. forsinkelse, flytning af eksaminer mv. 

Se: 
www.nordjyskelitesport.dk  
 
Se: 
www.studievejledning.aau.dk/For+stude-
rende/%C3%98vrige+tilbud+om+vejledning/ 
 

AAU Learning Lab – individuel vejledning og coaching ift. 
studerende, som er gået i stå med specialeskrivningen. 
Universitetsklinikken – tilbud til studerende med psykiske 
problemer. 
Studenterrådgivningen – her kan studerende få hjælp til 
studiemæssige, sociale og psykiske problemer   
GymnasielærerFlex – særlig støtteordning for gymnasielæ-
rere bl.a. ift. forsinkelse, flytning af eksaminer mv. 

Se: www.gymnasieflex.aau.dk  
 

Studenterpræsterne – samtaletilbud til studerende med 
personlige problemer 

Se: www.praesten.aau.dk 
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