
HA(PSYK.) Intro 2017 
 
 
Velkommen til HA(psyk.)  
 
Vi er stolte af at kunne byde dig velkommen til den bedste start på CBS, hvor 20 vejledere glæder 
sig til at tage imod dig. Introforløbet 2017 er den perfekte mulighed for at møde alle dine nye stu-
diekammerater samt blive klogere på universitetslivet. 
 
 
 
 
Om introforløbet  
 
HA(psyk.) 2017 
 
Intro er som ordet forlyder en introduktion til 
noget nyt. Det er en præsentation og kort for-
beredelse til at skulle studere på et universitet 
samt muligheden for at træde ind i et fælles-
skab og skabe en masse nye relationer.  
 
Intro er nervepirrende, sjovt, udfordrende og i 
sandhed uforglemmeligt. Det er det, der vil 
binde dig og dine medstuderende sammen.  
 
Introforløbet strækker sig over 15 dage, fra d. 
16. august til og med d. 30. august med und-
tagelse af et par ”hviledage”. Et nærmere pro-
gram for dagene finder du på næste side.  
 
Under forløbet vil vi gennem faglige dage, 
sociale aktiviteter samt andre festligheder 
lære hinanden rigtig godt at kende.  
 
Forløbet er ikke obligatorisk, men det er en 
helt enestående mulighed for dig for at lære 

dine nye medstuderende at kende samt at bli-
ve klædt godt på til en hverdag som studeren-
de på HA(psyk.) og CBS. Vi anbefaler derfor 
på det kraftigste, at alle nye studerende delta-
ger så meget som muligt i forløbet, da dette 
netop er lavet for at give jer den bedste start – 
og ikke mindst fordi, det bliver super sjovt.  
 
20 dygtige vejledere, som alle er nuværende 
HA(psyk.)-studerende, vil under introforlø- 
bet udstyre dig med alle de nødvendige værk-
tøjer og informationer, som du har brug for i 
forbindelse med din studiestart.  
 
I 2016 var vi endnu en gang evalueret til et af 
de bedste introforløb og det vil selvfølgelig 
gentage sig i år! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Program for dagene  
 
Som udgangspunkt foregår arrangementerne fra morgen til sen eftermiddag og med enkelte aftenar-
rangementer. Reserver derfor allerede nu disse dage i kalenderen, så du er sikker på ikke at gå glip 
af noget. Enkelte arrangementer kræver brugerbetaling, som endnu ikke er oplyst. Disse beløb vil 
være meget beskedne, så ingen hæmmes i at deltage. Mere information følger senere! 
	
Onsdag 16. August  
Første skoledag. Tid: 12.30 – 17.00.  
 
Torsdag 17. august  
Faglig dag. Tid: 8.45 – 15.15.  
 
Fredag 18. august  
CBS Rundt. Tid: 9.00 – 16.00. Masterchef og fest om aftenen. Tid: 18.00 - ?  
 
Mandag 21. august  
Afgang til hyttetur. Tid: 9.00. 
 
Tirsdag 22. august / onsdag 23. august   
Hyttetur. Tid: Hele dagen.  
 
Torsdag 24. august 
Hjemkomst fra hytteturen. Tid: 18.00. 
 
Lørdag 26. august  
Konsensus + reception og fest om aftenen. Tid: 10.30 - ?  
 
Mandag 28. august  
København rundt + surprise og fest om aftenen. Tid: 10.15 - ?  
 
Onsdag 30. august  
Faglig dag. Tid: 9.00 – 14.30. 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mere information  
Tjek løbende facebook-gruppen!  
 
For mere information tjek jeres HA(psyk.) 
Facebook-gruppe, der kommer til at hedde 
”HA(psyk.) 2017”  
 
Det er også på Facebook-gruppen HA(psyk.) 
2017, at der vil blive informeret om mødested 
for første dag, da dette afhænger af, hvilken 
morgenmadsgruppe du er blevet tildelt.  
 
En morgenmadsgruppe er en gruppe på cirka 
15 personer, hvortil der er knyttet to introvej-
ledere. Hvis du ikke kan finde frem til Face-
book-gruppen og derved ikke ved, hvor du 
skal møde op, så kan du altid møde op ved 
Frederiksberg metro, hvor der ved begge ud-
gange vil stå to vejledere iført en hvid ”I <3 
HA(psyk.) ” trøje. Disse vejledere vil sørge 
for at guide dig videre til din morgenmads-
gruppe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generelt vil rigtig meget information om alle 
introdagene samt kommunikation og besva-
relse af evt. spørgsmål foregå via Facebook-
gruppen.  
 
Vi lover dig, at det bliver din tid og alle pen-
gene værd.  
 
Vi glæder os i hvert fald psyko meget til in-
troforløb og til at møde jer alle sammen.  
 
Masser af kærlighed 
 
Dine HA(psyk.)-vejledere.  


