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1. Strategi – kort opsamling og den videre proces
Arbejdsgruppens medlemmer havde med følgende tilbagemeldinger fra workshoppen:
Godt men også gerne inputs udefra – fx ekspertinput.
Vi har mange ”hvad synes vi” og ikke så mange ”hvad ved vi”
God dag og godt med brainstorm i andre grupper end hvad vi plejer
Det var godt at have en prodekan med til den administrative workshop.
Grupperne var ”tilfældige” med de fordele og ulemper det medfører.
De to workshops bekræfter, at rekruttering er et komplekst område. Det er ikke enkelt at lave en strategi. Vi skal være parate til at foretage valg.
Version et af strategien vil formentlig afspejle meget af det, vi gør nu.
Kan vi opdele målgruppen: dem som kommer af sig selv og dem som ikke gør. Gå efter det uudnyttede potentiale?
Fokus på synergi og skalerbarhed. (Et bestemt land eller hele udlandet)
Strategien skal give os en stærk og gennemtænkt base med rum til mangfoldighed.
Arbejdsgruppen holdes fortsat orienteret om strategiarbejdet og inddrages, hvor det
giver mening.
2. Rekruttering 2014
På sidste møde diskuterede arbejdsgruppen bud på fælles rekrutteringsaktiviteter for
2014. AU KOM og AU Studier har herefter prioriteret fem aktiviteter og ansøgt Uni-
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versitetsledelsen om ressourcer hertil. De fem udvalgte aktiviteter sikrer, at vi har tilbud alle steder i valgprocessen. Universitetsledelsen har godkendt alle tiltag:
 Mobilkompatibel studieguide
 Åbent hus i juni
 Fortsættelse af ambassadørprojektet (hvis tilfredsstillende evalueringer)
 Uddannelsesmesser
 Kampagne 2014
Anders orienterede om, at Universitetsledelsen drøftede rekruttering generelt i forbindelse med stillingtagen til projekterne: hvad bør rekruttering koste, hvor meget
skal man gøre, hvad er rekruttering (hvornår er det rekruttering/vejledning/undervisning), har vi brug for konkurrentanalyser etc.
Arbejdsgruppen drøftede den mobile studieguide. Det er en vanskelig balancegang i
forhold til, at indholdet skal være enkelt/kort og informationsniveau fortsat højt. Uddannelserne skal i første omgang kun beskrives på ét sprog – oversættelse kommer
senere. Hovedområderne understregede at det er vigtigt med god procesplan – det
kræver tid at udføre arbejdet, selv om der tilføres ekstra ressourcer.
3. Bordet rundt
ARTS
Lisbeth (Emdrup) og Ulrik er i gang med at udvikle retningslinjer for, hvordan ”ekstra” tiltag skal håndteres. Fx i forhold til markedsføring af nye/bestemte kandidatuddannelser.
Pt. blogger arkæologer på Bornholm mens de er på udgravning. De har rigtigt mange
”tilhørere” og der er også links til bloggen fra studieguiden
http://arkspedition2013.wordpress.com/
ST har afholdt ”vejledercafe” for ca. 50 gæster. 1 ½ time var passende i tidsummet 1517. Mest vægt på vejledning og rundvisninger. ST er tilfredse med arrangementet.
Kort evaluering rundsendes til arbejdsgruppen efterfølgende.
BSS
International statskundskabsuddannelse starter op i 2014. Forskning og Talent har
overtaget Kommunikations arbejde med uddannelsen fordi det er en international
uddannelse. Fint, hvis man kunne samtænke aktiviteter for nye uddannelser/indsatsområder.
HE har forventeligt to nye kandidatuddannelser på vej.
I samarbejde med AU Studier laver HE gruppevejledninger i foråret og sommeren
2013. Håber, at det giver gode erfaringer, som også kan anvendes i andre sammenhænge.
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AU Studier arbejder på at gøre en ekstra indsats for at hjælpe afviste ansøgere, bl.a.
ved at lave små film om ofte stillede spørgsmål: fx ”Hvad gør jeg, når jeg har fået afslag”.
Arbejdsgruppen for rekruttering af internationale studerende er stort set klar med en
strategisk handlingsplan rettet mod optagelsen 2014.
Desuden er der opstart på promovering af kinauddannelserne. ST oplever, at det er et
stort pres på promoveringen af kinauddannelserne og opfordrer til, at man prioriterer
indsatsen.
4. Evt.
Punkter til næste møde:
Hvordan støtter vi op om særlige tiltag og nye uddannelser og hvornår inddrages vi i
processen?
Hvordan kan vi blive bedre til at kommunikere de ting, vi gør til hovedområdernes
studieledere, uddannelsesledere etc., og hvordan inddrager vi dem bedre?
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