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Nyhedsbrev 
 

Modtagere: Studie-, Afdelings- og Institutsekretariatsledere, Uddannelsesnævn og Studienævn på Arts 
 

Nyhedsbrevet vil fra næste måned være at finde på underviserportalen på Arts. 
 

Til orientering 
Aktindsigt i eksamensnoter 
EU har afsagt en dom i en sag om aktindsigt i eksamensnoter, som har givet Styrelsen anledning til at 
udsende et hyrdebrev. 
Vi vil gerne anmode undervisere og censorer om at sende en mail til studieadministrationen med det 
samme, når I har talt med en studerende, der ønsker aktindsigt. På den måde kan vi hjælpe med at få det 
journaliseret og med at overholde fristen på 7 dage. Hvis I udleverer noterne med det samme i en 
feedback-session, vil vi også anmode om, at I sender en kort besked, så vi kan journalisere det. 
Journaliseringen kan have betydning i en senere sammenhæng, en evt. eksamensklage eller andet, hvor vi 
dermed vil kunne støtte underviserens og/eller censors hukommelse. 
 
Hjælp til at overholde GDPR for studerende, der anvender persondata i eksamensopgaver 
DK: https://medarbejdere.au.dk/#news-14949  
UK: https://medarbejdere.au.dk/en/#news-14949  
Der er lagt tilsvarende information ud direkte til de studerende, ovenfor er henvendt til undervisere og 
vejledere. 
 

Gruppeprøver og rammerne herfor i studieordninger 
Arts studier oplever henvendelser fra undervisere som i deres undervisning har givet studerende lov til at 
aflevere eksamen i grupper, men hvor studieordningen ikke beskriver muligheden for gruppeprøver. 

Vi vil derfor gerne informere om, at det er vigtigt, at undervisere før undervisningens start grundigt 
orienterer sig i prøveformen på det fag, som de skal undervise i og henvender sig til SNUK, hvis de har 
spørgsmål. Studieordningen er lovgrundlaget for afholdelse af fag og prøver, og det er derfor ikke muligt for 
en underviser at give studerende lov til at afvige fra teksten i studieordningen. 

Det betyder, at undervisere ikke kan give lov til at prøver afleveres i grupper, når teksten på prøven ikke 
eksplicit siger, at prøven kan aflægges i grupper. Vi arbejder løbende med at forbedre prøvebeskrivelser, så 
teksterne bliver klare og entydige, men finder ind imellem uklare formuleringer eller tavs viden. Vi håber, at 
fagmiljøerne fortsat vil hjælpe med at melde sådanne uhensigtsmæssigheder ind til 
arts.uddannelseskvalitet@au.dk.    

Turnusplan for uddannelsesevalueringer på Arts 
Turnusplanen der viser, hvornår de enkelte uddannelser på Arts skal uddannelsesevalueres er opdateret for 
perioden 2019-2023. Find den her: 
Turnusplan for uddannelsesevalueringer på Arts 
De uddannelser, der skal uddannelsesevalueres i år er orienteret. Opstartsmøder afholdes i april. 
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Marts 2019 

Der åbnes op for ansøgninger til Efter- og videreuddannelsesudbud ved ARTS E19 
I marts åbner ansøgningssystemet ved EVU op for, at der kan søges til udbud i efteråret 2019. For de fleste 
udbuddene er ansøgningsfristen 2. maj dog med undtagelse af udbud under IT-vest, hvor fristen er 1. juni 
og Tomplads, hvor fristen er 15. juni. 
 
Arts Karriere har indgået partnerskaber med fagforeninger og A-kasser 
Der er netop indgået kommercielle aftaler med Arts Karrieres eksisterende partnere nemlig; Dansk 
Magisterforening og Magistrenes A-kasse, Akademikernes A-kasse samt Kommunikation og Sprog. 
Der er tale om nye aftaler, der stiller partnerne lige og som er med til at sikre, at der ikke kan laves 
eksklusive aftaler med enkelte af partnerne. 
 
Partnerskabsaftalerne omhandler primært 2 områder: Synlighed over for studerende og ret til at afholde 
arrangementer på Arts. Arrangementerne afholdes i samarbejde med Arts Karriere og er med til at sikre at 
partnerskaberne har et videnssigte, så det kommer til gavn for de studerende. Afvikling af aftalerne 
koordineres af Arts Karriere. 
I kan læse mere om aftalerne her: http://careercentre.au.dk/arts-karriere/samarbejde-
med/karrierepartnerskaber-paa-arts/ 
 
Årgangsmøder for studerende i marts 
VEST afholder følgende årgangsmøder på IKK og IKS i marts: 
BA 2. semester: Foruden at give information om muligheder, deadlines og andet relevant på 2. og 3. 
semester på uddannelserne, har årgangsmøderne fokus på studievaner og studiemiljø. Målet er at give de 
studerende mulighed for at dele deres oplevelser og erfaringer fra den første tid på uddannelsen. 
KA 2. semester: På mødet får de studerende information om muligheder, frister og andre relevante 
informationer om specialesemesteret. 
 
Workshop for cheftutorer  
Onsdag den 13. marts afholder studiestartskoordinatorerne (VEST) en workshop for cheftutorer på 
bacheloruddannelserne, hvor cheftutorerne bliver klædt på til opgaven. De får en introduktion til 
retningslinjer, deadlines og processen for arbejdet. Derudover skal cheftutorerne arbejde sammen i 
grupper og inspirere hinanden til at lave et godt introduktionsprogram for de nye studerende. 
 

Arrangementer 
Invitation til CompanyDating 
Arts Karriere afholder torsdag d. 7. marts kl 14 - 17 CompanyDating i Nobelparkens kantine, og vil gerne 
opfordre til at I kommer forbi og tager snak med de virksomheder og organisationer, som er inviteret, og 
måske også med de tilstedeværende studerende om deres forventninger og overvejelser. 
 
Til CompanyDating sitrer luften af forventning, nervøsitet og begejstring og det er altid inspirerende at 
opleve det konkrete møde mellem de studerende og deres kommende arbejdsgivere. Arts Karriere vil være 
tilstede hele dagen, og glæder sig til at møde alle studerende og VIP. 
Læs mere om CompanyDating her: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/arts-
karriere/companydating-paa-arts/ 
 
Valgfagsarrangementer på DPU 
Mandag den 11. marts afholder VEST to arrangementer om de administrative processer ift. valg af valgfag 
til efteråret 2019. Man kan se mere om arrangementerne og tilmelde sig her (Aarhus og Emdrup). 
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