
 
 

 

 

Studienævnsbetjening og 
uddannelseskvalitet (SNUK), AR 
Aarhus Universitet 
Tåsingegade 3 
8000 Aarhus C 

Tlf .: +45 8715 0000 
E-mail:  hum@au.dk 

Web: 
medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/a

dministrationscenter-arts/arts-
studier 

 

Notat 
 
Julie Zederkof 
 
Dato: 15. juni 2018 

 

Side 1/1 

ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

 
Modtager(e): Studienævn på Arts 
 

Information om digital studieordningsressource  
”Studieordninger på Arts” 

 Baggrund 
Studienævn på Arts har gennem de sidste år udviklet studieordninger ud fra retnings-
linjerne i prodekanens uddannelseseftersyn. Som et led i uddannelseseftersynet øn-
skede prodekanen yderligere at udvikle en digital studieordningsressource “Studieord-
ninger på Arts”.  
Med dette notat orienteres studienævn på Arts indledende om formålet med den digi-
tale studieordningsressource samt om processen for udviklingen af ressourcen. 

Formål 
Den digitale studieordningsressource har til formål at: 

• støtte og vejlede fagmiljøer og studienævn I udviklingsarbejdet med studieord-
ninger 

• samle eksisterende viden om studieordninger og dermed fungere som en hel-
hedsorienteret vejledningsressource til VIP, der har ansvaret for opfølgende 
arbejde med studieordninger i praksis, inden for områderne didaktik, jura og 
systemunderstøttelse 

• tydeliggøre retningslinjer for udviklingsarbejdet med både nye og eksisterende 
studieordninger 

• gøre skabeloner for studieordningsudvikling tilgængelige digitalt, så der sikres 
højnet kvalitet i udfyldelsen af skabelonerne og øget tilgængelighed for VIP. 

 
Proces og opgaver 
Processen for udviklingen af den digitale studieordningsressource løber i efteråret 
2018 og i foråret 2019 med lancering af ressourcen i august 2019.  
 
Gennem processen møder studienævn på Arts følgende opgaver: 

• Studienævn orienteres om processen og melder sine ønsker ind ift. ressour-
cens indhold (august) 

• Studienævn stiller VIP til rådighed (september) som vil bruge og give feedback 
på et første udkast af ressourcen i foråret 2019. Feedback foregår enten indivi-
duelt i ca. 1,5 time med arbejdsgruppen eller i ca. 3 timer i en fokusgruppe 

• Studienævn orienteres løbende om udviklingsarbejdet (oktober-maj) og præ-
senteres for den endelige ressource (august 2019) 

• Studienævn gives materiale til information om ressourcen til fagmiljøer (au-
gust 2019). 
 

Arbejdsgruppe og kontakt 
Bag udviklingsarbejdet sidder en arbejdsgruppe bestående af Julie Zederkof, SNUK 
(j.zederkof@au.dk) og Pernille Elving, CUDiM (prelving@tdm.au). 
Arbejdsgruppen inddrager løbende Studienævn, Studieledere, VIP, Uddannelseskon-
sulenter og medarbejdere i Arts studier i kvalificeringen af ressourcens indhold.  
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