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Nyhedsbrev fra Arts Studier, december 2018 
 
Til specialevejledere: Tilbud til internationale studerende om Workshop: ”Your master’s thesis 
writing proces” 15. januar 
Tirsdag d. 15. januar afholder studievejledningen arrangementet ”Workshop about your Master’s Thesis 
writing process” for internationale studerende på ARTS, der skal skrive deres speciale i foråret 2019.  
Formålet med arrangementet er at give de studerende et indblik i specialeprojektets forskellige faser samt 
præsentere dem for værktøjer, de kan anvende til at skabe et overblik over og planlægge deres 
specialeproces.  
Mere information om arrangementet samt tilmeldingslink kan findes her.  
 
Brug for hjælp til specialevejledernes videreformidling til internationale studerende 
Der har tidligere år været lille tilslutning til arrangementet blandt internationale studerende. Samtidigt ved 
vi, at flere internationale studerende efterspørger flere studievejledningsarrangementer for dem. 
Studenterstudievejlederne har annonceret arrangementet på Blackboard og facebook, og Arts studier 
håber at, I yderligere vil informere relevante specialevejledere og bede dem videreformidle til deres 
specialestuderende. Vi håber også, at specialevejlederene kender til tidligere internationale 
specialestuderende bosat i Danmark, der kan inviteres til at holde oplæg om deres proces og give gode råd. 
Kontakt: Julie Plagborg 
 
 
Ny vejledningsplan for specialets 2. og 3. prøveforsøg 
Der er trådt en ny vejledningsplan i kraft for specialets 2. og 3. prøveforsøg. Ændringerne i 
vejledningsplanen begrundes i en sikring af, at studerende efterlever bekendtgørelsens krav om ændret 
opgaveformulering, som igen sikrer at den studerende får bedømt 2. og 3. prøveforsøg på selvstændige 
vilkår og ikke som en forlængelse af 1. prøveforsøg.  
Samtidigt er vejledningsplanen en støtte til specialevejlederen, der mere tydeligt end før kan orientere sig 
om, hvilke forhold, der er vigtige at berøre i vejledningen af studerendes 2. og 3. prøveforsøg. 
Mere information om specialet på Arts kan findes her, hvor der også er link til kontrakten. 
 
 
Skriftlige tilsynsprøver: De studerendes eget ansvar for at medbringe computer 
Da næsten alle eksamener på Arts er digitale, skal de studerende altid selv medbringe computer til skriftlige 
tilsynsprøver. Selvom selve eksamensopgaven kan skrives i hånden, skal den studerende aflevere et 
hoveddokument i Digital Eksamen for at den afleverede opgaven efterfølgende kan scannes ind. Et 
hoveddokument er en PDF-fil med navn, studienummer og navnet på eksamen.  
Denne information kan de studerende finde på studieportalen under beskrivelsen af Digital Eksamen. Der 
vil desuden blive sendt en mail med information til alle de studerende, som skal til skriftlig tilsynseksamen. 
Mere information om Digital Eksamen kan findes her. 
 
 
Procesplan undervejs for implementering af international dimensionering 
Der er mange ubesvarede spørgsmål i forlængelse af regeringens beslutning om at reducere antallet af 
studiepladser på vores engelsksprogede uddannelser. Arts Studier arbejder på at afklare, hvordan 
nuværende studerende er stillet i forhold til at kunne afslutte deres uddannelse, hvis de er eller skulle blive 
forsinket. Studerende uden forsinkelse kan afslutte som planlagt. De studerende får direkte og personlige 
breve, så snart der er truffet de nødvendige beslutninger. 

https://studerende.au.dk/en/studies/subject-portals/arts/counselling/studievejledningsarrangementer/workshop-about-your-masters-thesis-writing-process/
https://pure.au.dk/portal/da/persons/id(4317b352-aa2f-4674-93a7-4c9b2a027887).html
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/bachelorprojekt-og-speciale/speciale-paa-arts/
http://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/specialer/Vejledningsplan_for_speciale__2._og_3._proeveforsoeg__december_2018.pdf
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/digital-eksamen/
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Annonceringen af de nye sprogrammer og adgangskrav for kommende studerende sker via kandidat.au.dk 
og bachelor.au.dk. Her er de ændrede adgangskrav skrevet ind, ligesom der på de engelsksprogede sider 
står, at uddannelsen er dansksproget (dette gælder alle dansksprogede uddannelser på den 
engelsksprogede udgave af kandidat.au.dk). 

 
 

Særligt for IKS og IKK 
 

Dimittender, der mangler rammeudvidelse 
Det ser ud til, at der er meget få dimittender, der skal tilbydes supplerende undervisning og eksamen som 
følge af forkerte indskrivninger de sidste 10 år (manglende rammeudvidelse). Vi er ved at identificere, 
hvem det drejer sig om, og hvad de skal supplere med for at opnå faglig kompetence til at kunne undervise 
i gymnasieskolen. Hertil får vi brug for faglige vurderinger, som Trine har skrevet til jer om. Vi forventer at 
skulle tilbyde undervisning fra foråret 2019.  
 
Tilvalg: Deadline for indsendelse af skitseforslag 10. januar samt procesplan for udarbejdelse 
af studieordningen frem mod 2020 
UN har deadline for via indstillingsskemaet at indsende skitseforslag til tilvalg 10. januar. Forslagene sendes 
til arts.uddannelseskvalitet@au.dk og vurderes efter ”Dogme 18” og ”opfølgningen på kommentarerne til 
Dogme 18”. 
Studienævnene og studieledere vil behandle skitseforslagene i januar og indstille deres anbefaling til et 
samlet udbud til prodekanen for uddannelse. Prodekanen vil drøfte skitseforslagene og anbefalingerne med 
UFA i januar, hvorefter Fakultetsledelsen vil træffe beslutning om et samlet tilvalgsudbud ud fra UFA’s 
anbefalinger i februar.  
Processen for udarbejdelse af studieordningerne for nye tilvalg 
Processen for udviklingen af studieordninger for tilvalgene går i gang i marts. Du finder procesplanen her.  
Processen følger den almindelige studieordningsproces med enkelte tilføjelser. SNUK stiller som vanligt en 
procesfacilitator til rådighed som understøtter processen og yder administrativ og juridisk rådgivning. 
 
 
Indhentning af valgfag og undervisningsoplysninger for E19: Deadline 1. marts 
Selvom vi knapt har lagt sidste hånd på timeplanerne for F19, skal vi så småt i gang med at indhente 
oplysninger til brug for planlægningen af E19.  
UVAEKA har derfor sendt et planlægningsskema ud som skal udfyldes senest 1. marts 2019. 
Skabeloner til valgfagsbeskrivelser 
Som noget nyt har UVAEKA samtidig vedhæftet skabeloner til beskrivelser af valgfag og fag med skiftende 
emner. Skabelonerne kan forhåbentlig bidrage til en forenklet proces for indhentning af fagbeskrivelserne, 
bl.a. derved, at de på forhånd er udfyldt med relevant information fra studieordningen, og at de giver et 
tydeligt overblik over, hvilke informationer der er brug for. 
Vi vil gerne bede jer om at benytte disse skabeloner, og vi har brug for at modtage dem senest d. 1. marts 
2019.  
Bemærk, at fristen for indhentning af valgfag ikke er ændret fra tidligere. Når vi sender jer skabelonerne 
allerede nu, er det alene for at give jer mere tid til at udarbejde valgfagene og få dem godkendt i UN de 
steder, hvor dette er praksis. I kan kontakte SNUK, hvis I har spørgsmål til skabelonerne. 
 

Rigtig glædelig jul og godt nytår 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/aktuelt/uddannelseseftersyn-arts/
mailto:arts.uddannelseskvalitet@au.dk
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Uddannelseseftersyn/Proces_tilvalg_udvikling_af_studieordninger.pdf
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