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Modtager(e): Arts Dekanat Notat	  

Procedure for support ved international markedsføring og rekruttering 

Herunder skal sammenfattes den support som tænkes tilbudt til fagmiljøerne i for-
bindelse med markedsføring og rekruttering til de internationale uddannelser som 
udbydes på Arts. 
 
Der trykkes hvert år en samlet publikation på engelsk for alle internationale kandi-
datprogrammer på AU. Publikationen vil i 2012 komme i 2 udgaver; en stor fælles 
udgave som indeholder alt information om Danmark, Aarhus, AU, studieliv, ran-
kings, ph.d. muligheder etc, samt en udgave som indeholder de generelle informatio-
ner som fungerer som omslag for print-on-demand versioner af de programmer som 
man nu lokalt måtte ønske at eksponere. 
IC betaler og udgiver denne i samråd med de lokale miljøer. 
 
Den trykte publikation støttes af en webversion som viser alle AU internationale stu-
dieprogrammer, altså også bachelorprogrammerne. Denne Study Guide styres af AU 
Adgang, som ligger under AU STUF og har forskellige indgange for målgruppen. Der 
kan søges efter geografi, interesseområde, programnavn, hovedområde etc og der ar-
bejdes med at forbedre dette site med fx testimonials fra alumner og andre ting som 
målgruppen efterspørger. 
Sitet optimeres ligeledes mht at vise transparente optagelseskrav samt kontaktinfor-
mationer til vejledere, så de studerende få en let vej gennem optagelsesproceduren. 
 
Forskning, Talent og Internationalisering er leverandør af indhold sammen med 
KOM, som skaber rammerne for internaktionen med de studerende. 
 
Forskning, Talent og Internationalisering koordinerer og udfører en række markeds-
føringstiltag, både i samarbejde med andre fakulteter på AU og alene. 
Disse udvælges på baggrund af dialog med dekanat og uddannelsernes faglige bag-
grunde og på baggrund af erfaringer med området. Der benyttes mange forskellige 
tiltag, men kan fx nævnes; dedikerede website/portaler, google ads, education fairs, 
nationale fremstød via StudyinDenmark, annoncer, agenter etc. Der samarbejdes på 
tværs af AU omkring disse tiltag og på tværs af FTI, KOM og STUF og der udvikles en 
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M&R plan for Arts som er gældende for den kommende optagelse.  Dette sker typisk 
18 måneder forud. Arbejdet baserer sig på erfaringer, ønsker om nye strategiske sats-
områder og på den studievalgsundersøgelse som gennemføres hvert år af AU KOM. 
 
Grundlaget er en dialog med de faglige miljøer som står bag uddannelserne. FTI står 
til rådighed for denne dialog og vil inddrage KOM i de relevante processer. 
Dialogen skal både ved etablering af nye programmer hvor erfaringer og ønsker kan 
udveksles, men også helt konkret ved at tune processerne om de allerede etablerede 
uddannelser. Den primære indgang vil være den kollega fra FTI som allerede arbejder 
med fagmiljøet omkring udvekslingsstuderende. 
 
AU Adgang er en central aktør i processen for når M&R indsatsen har skaffet ansøge-
re til AU så skal disse behandles på højt international og professionelt niveau. 
FTI, KOM og AU Adgang sikre sammen at processen er sammenhængende og sømløs 
for ansøgeren. 
 
Endelig er IC som en del af FTI en central aktør omkring den praktiske modtagelse af 
de internationale studerende og dialogpartner ved central forhold som opholdstilla-
delse, bolig, ankomst til Århus etc. 


