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Modtagere: Afdelingsledere, Institutsekretariatsledere, Uddannelsesnævn og Studienævn på Arts 
 
Justeret fælles aftale (kontrakt) for projektorienteret forløb 
Den fælles projektaftale på Arts blev revideret i F18 på baggrund af Niels Lehmanns notat 
”Projektorienterede forløb færdig version” fra 8. marts 2018. Niels Lehmann har i den forbindelse besluttet, 
at alle uddannelser på Arts senest fra E19 skal anvende den fælles aftale, som lever op til prodekanens 
notat. Projektaftalen kan supplere med et tillæg efter behov. 
 
Til 2019 er der lavet mindre justeringer af den fælles aftale. Justeringerne er foranlediget af, at 
Studienævnet og studieleder ved Institut for kommunikation og kultur har besluttet at revidere fristen for 
afslutning af opholdet ved projektværten.  
I forbindelse med ibrugtagning af aftalen i F18 modtog Arts Studier kommentarer og forslag til ændringer til 
aftalen, og de forslag, der blot krævede mindre justeringer i aftalen er taget med i 2019-revisionen.  
 
Når alle institutter og uddannelser har erfaring med aftalen (F20), er det relevant at indsamle feedback 
med henblik på yderligere revision og forbedring af aftalen. Den opdaterede aftale er vedhæftet her og 
tilgængelig på studieportalen fra ultimo januar 2019: 
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/tilvalg-valgfag-mv/projektorienteret-forloeb-praktik/ 
 
Informationsmøder om projektorienteret forløb  
I henhold til Niels Lehmanns notat ”Kvalitetssikring af projektorienterede forløb på Arts” afholder Arts 
Karriere informationsmøder/-arrangementer for de studerende på institutniveau for IKS og IKK. 
Arrangementer handler bl.a. om at tage kontakt til virksomheder, hvordan man sikrer sig bedst muligt 
udbytte af forløbet i forhold til den virksomhed eller organisation med bliver en del af og hvordan man 
sikrer sig god refleksion undervejs i forhold til at bringe kompetencer i spil. 
De afholdes i ugerne op til CompanyDATING d. 7. marts 2019. Til CompanyDATING kan de 
studerende møde virksomheder og organisationer og finde masser af spændende og relevante 
praktikopslag. 
 
På IKS afholder vi det mandag d. 18. februar kl. 15.15 - 17.00 
Læs evt. mere her: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/arts-karriere/arrangementer/vis-
arrangement/artikel/projektorienteret-forloeb-for-iks/ 
 
På IKK afholder vi det onsdag d. 27. februar kl. 15.15 - 17.00 
Læs evt. mere her: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/arts-karriere/arrangementer/vis-
arrangement/artikel/projektorienteret-forloeb-for-ikk/ 
 
CompanyDATING på Arts 
Torsdag d. 7. marts kl. 14.00 – 17.00 afholder Arts Studier igen CompanyDATING på Arts, hvor de 
studerende kan møde 36 virksomheder, organisationer og foreninger, der alle er er interesserede i vores 
kandidater. Alle har stillinger med enten i form af opslag for projektorienterede forløb, fuldtidsstillinger, 
studiejob, frivillig jobs eller projektsamarbejdsmuligheder – specialer og lignende. I 2018 lagde ca. 800 
studerende vejen forbi. 
 
Blandt de tilmeldte arbejdsgivere er bl.a. Aarhus Kommune, Systematic, Muskelsvindfonden, Dansk Center 
for undervisningsmiljø, Aros Kommunikation og mange flere. 
Se alle de tilmeldte her: https://jobbank.au.dk/da/event/2996 
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Læs evt. mere om CompanyDATING her: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/arts-
karriere/companydating-paa-arts/ 
 
Kortlægning af entreprenørskabsundervisning. Deadline 4. februar. 
Erhvervsudvalget på AU har som et element i universitetets erhvervssatsning valgt at sætte fokus på 
entreprenørskabsundervisning. Universitetets fakulteter er derfor blevet bedt om at udarbejde en 
kortlægning af den undervisning, som indeholder entreprenørskabselementer.  
I den forbindelse er alle afdelingsledere blevet bedt om at udfylde skabeloner for de fag, hvor der indgår 
entreprenørskabsrelaterede elementer. Kortlægningen skal indeholde fag på bachelor- og 
kandidatuddannelser som er udbudt i E18 og F19.  
De udfyldte skabeloner skal sendes til SNUK senest d. 4. februar.  
 
Erhvervsspecialer i 2018 
Arts har indberettet antallet af erhvervsspecialer for 2018 til rektoratet, som ønsker at kende både til 
omfanget af specialesamarbejder og hvilke partnere de forskellige fakulteter samarbejder med. På Arts har 
vi allerede mange studerende, der skriver erhvervsspecialer, og det er en tendens, der gerne skulle blive 
ved med at vokse. I alt har 57 studerende skrevet et erhvervsspeciale i 2018, og fordelt på de tre institutter 
er der 29 studerende fra DPU, 22 fra IKK og 6 fra IKS. Samarbejdspartnerne er både offentlige og private, ca. 
40 % private. 
 
Indhentning af valgfag til E19 
For IKS og IKK: 
Fristen for indmelding af valgfag til E19 er 1. marts. Valgfagene skal før indmeldingen til SNUK og UVAEKA 
godkendes af UN på februar-møderne. Afdelingsledere har fået tilsendt skabeloner som skal bruges til at 
indmelde valgfagene. 
 
For DPU:  
Fristen for indmelding af valgfag til E19 er 19. februar. Valgfagene indstilles til Studienævnet som 
godkender valgfagene d. 25. februar. 
 
Tilvalg 
Studienævn og institutledelser modtog i sidste uge de indstillede skitseforslag til nye tilvalg i 2020. Der er 
indkommet 24 forslag som skal skæres ned til ca. 11-12 tilvalg. De indstillede skitseforslag findes her.  
 
Den videre proces:  
Studienævn og institutledelser skal give deres anbefaling til den endelige tilvalgsportefølje i denne måned. I 
februar vil Fakultetsledelsen træffe endelige beslutning om tilvalgsporteføljen. Herefter vil SNUK mødes 
med fagmiljøerne for at starte processerne op for udviklingen af studieordninger.  
 
Kriterierne for udvælgelse af tilvalgsporteføljen er de opstillede dogmer i ”Dogme 18” samt ”opfølgning på 
kommenteringen af Dogme 18”. Procesplanen findes her. 
 
Rammeudvidere 
De Arts-kandidater, der har taget imod tilbuddet om at supplere deres uddannelse med de manglende 
ECTS, har nu fået et individuelt brev med konkret information om, hvilke fag de mangler, og hvordan 
undervisning og eksamen foregår. De har fået kontaktoplysninger både til fagmiljø og 
studieadministrationen på de fakulteter, der er involveret. Mange tak for godt og hurtigt samarbejde med 
de berørte fagmiljøer. 
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