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NYHEDSBREV FRA ARTS STUDIER 
 

Modtagere: Afdelingsledere, Institutsekretariatsledere, Uddannelsesnævn og Studienævn på Arts 
 

TIL ORIENTERING 
 
Optaget til tilvalg 2020 
I 2020 oprettes mange nye tilvalg ved siden af de eksisterende sidefag. Da vi endnu ikke har viden om 
studerendes ansøgningsmønster, har dekanatet og studielederne for IKS og IKK besluttet at indføre 
adgangsbegrænsning for alle de nye og gentænkte tilvalg. Der bliver 40 pladser på hvert tilvalg.  

ITTU-studerende har hidtil kun kunnet tage fag på tilvalg uden adgangsbegrænsning, og reglerne for ITTU-
studerende er derfor reviderede, så ITTU-studerende kan vælge de nye tilvalg ifm. optaget i 2020. 
Ansøgningen til tilvalg åbner ultimo januar.  
Studerende bliver informeret via studieportalen og studieguiden i ultimo uge 2. 

Lukning af tilvalg, der ikke længere udbydes  
Som konsekvens af tilvalgsreformen, er der en række tilvalg på Arts, som har haft sidste optag i 2019. De 
studerende, der er indskrevet på disse tilvalg har i december fået digitalt brev om lukningen og de regler og 
muligheder, de har i den forbindelse.  
Lukkedatoen og udfasningsplanen fremgår af studieordningerne for de berørte tilvalg øverst i afsnittet 
”Overgangsregler”. 
Hvis I møder studerende, som bliver berørt af lukningen af et tilvalg og har brug for vejledning, må I meget 
gerne henvise dem til studievejledningen.  
 
Pjece om erhvervsspecialer udsendt til specialevejledere  
Alle specialevejledere modtager i disse dage en pjece om erhvervsspecialer. Pjecen indeholder alle 
relevante informationer, man som specialevejleder har brug for at vide for at kunne vejlede studerende, 
der skriver et erhvervsspeciale. Har man som vejleder yderligere spørgsmål til erhvervsspecialer, er man 
velkommen til at skrive til erhvervsspecialer.arts@au.dk  

Udvekslingsophold i 2020/21 
I alt 1.333 studerende på Aarhus Universitet har ved december-fristen søgt udvekslingspladser i udlandet til 
akademisk år 2020-21.  På Arts har 399 studerende søgt tilsammen 2.129 prioriteter. De studerende får 
svar på deres ansøgninger i løbet af januar. 
 

OM NYHEDSBREVET 
Nyhedsbrevet fra Arts studier har til formål at sikre, at afdelinger, institutter og nævn på Arts modtager 
opdateret, ensartet information om arrangementer, tiltag og deadlines inden for områder som 
understøttes af Arts studier.  

Nyhedsbrevet indeholder information inden for områderne sagsbehandling, uddannelseskvalitet, 
undervisning, eksamen, vejledning, internationalisering, karriere og efter- og videreuddannelse.  

Afdelingsledere, afdelingskonsulenter, studieledere, uddannelseskonsulenter og nævn på Arts modtager 
automatisk nyhedsbrevet. Andre interesserede kan frit tilmelde sig ved at sende en mail til: 
arts.uddannelseskvalitet@au.dk. 

Forslag, ris og ros kan sendes til redaktionen på arts.uddannelseskvalitet@au.dk. 
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