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Arbejdspapir 2 i forbindelse med politik for øget stu-
dieaktivitet på Arts’ uddannelser 
- konkrete projekter og handlingsplaner 
 
 
Baggrund 
Jf. politik for øget studieaktivitet på Arts’ uddannelser beskrives i det følgende pro-
jekt- og handlingsrammer med henblik på indfrielse af politikkens målsætninger. 
 
Politikken for øget studieaktivitet på Arts’ uddannelser samt bilag 1 og arbejdspapir 1 
til politikken opstiller rammer, som studienævn, uddannelsesfagudvalg og fagmiljøer, 
i samarbejde med studieleder, kan udfylde på fagligt relevante måder. Ud over at 
målsætningen om minimumstimetal for studerende og krav om udarbejdelse af vejle-
dende kursusformater, som muliggør opgørelse af timetallet, lægges der med politik-
ken op til, at studienævn, uddannelsesfagudvalg og fagmiljøer udfylder politikkens 
rammer ud fra de faglige forudsætninger og forhold som gør sig gældende for fakulte-
tets forskellige uddannelsesområder og undervisningskulturer. 
 
Monitorering af timetal 
Det forventes, at der i 2014 udarbejdes en national model til datatræk under Uddan-
nelsesministeriet. Modellen forventes at blive systemunderstøttet gennem STADS og 
universiteternes kursuskataloger eller –baser og således at understøtte administrativt 
håndterbare datatræk. 
 
Opnåelse af minimumsgrænser for timetal 
Der er fra E13 og de kommende år afsat midler i størrelsesordenen 4,2 mio / år på fa-
kultetsniveau allokeret til ekstraordinære aktiviteter i forbindelse med undervis-
ningsudvikling, der sigter mod at honorere målsætningen om hhv. 12 og 8 timer/uge.  
 
Midlerne skal overordnet understøtte, at timetallet hæves gennem aktiviteter som fx 
SMU-lignende projekter med fokus på timetal; udvikling af samarbejder mellem to 
eller flere uddannelser, som bidrager til at øge timetallet for flere uddannelser på én 
gang; projekter der indsamler og udbreder ”best practice” mellem uddannelser eller 
institutter; ad hoc løsning af akutte problemer gennem forøgelse af timer ved DVIP 
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eller instruktorer; ansættelse af projektleder/-medarbejder til koordinering og ud-
bredelse af indsatser, monitorering af timetal og evaluering af indsatser. 
 
Studieleder ansøger (efter samråd med Studienævnsformand) om projekter med kort 
beskrivelse af indhold og forventet effekt, samt overslag over omkostninger.  
Dekanat v. prodekan for uddannelse bevilliger projekter. 
 
Studievejledninger følgende model for fuldtidsstudier 
Det anbefales fra Uddannelsesudvalg Arts og i overensstemmelse med politikkens bi-
lag 2, at der over de kommende år udarbejdes studievejledninger i tilknytning til stu-
dieordninger, hvori der semestervist beskrives kursusformater med rammesatte akti-
viteter, samt vejledning til hvordan et fuldtidsstudium udfolder sig også med indivi-
duelle studieaktiviteter følgende en uddannelses progression og mål for viden, læring 
og kompetencer. 
 
Fra SN initieres fra efteråret 2013 pilotprojekter for studievejledninger for hele ud-
dannelser. Heri beskrives med udgangspunkt i modellen (fordelingen på K-, S-, I- og 
D-timer) og på baggrund af studieordning de sammenhængende semestre med varie-
rende kursusformater.  
  
 
SMU-midler 
På baggrund af AU’s Studiemiljøundersøgelse 2011 har universitetet siden 2011 bevil-
liget midler til studiemiljøfremmende aktiviteter ved universitetets uddannelsesmil-
jøer. 
Midlerne bevilliges årligt gennem Det Tværgående Bånd for Uddannelse og forventes 
udmøntet inden for en projektramme beskrevet af hhv. Det Tværgående Bånd for 
Uddannelse og hovedområdernes faglige uddannelsesledelse. 
Midlerne allokeres ved Arts til institutterne, som kvalificerer en projektportefølje 
gennem sine studienævn og uddannelsesfagudvalg. 
Midler har ved Arts fortrinsvist været anvendt til projekter, hvorigennem studieakti-
vitet og fuldtidsstudier, faglig integration og undervisningsudvikling er blevet styrket. 
 
Der afrapporteres i foråret efter bevillingsår med hensyn til aktivitetstyper, effekter 
og anbefalinger af om projekter bør bringes i drift eller udbredes mellem uddannel-
sesmiljøer. 
 
 
 


