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Til orientering 
 
Brexit for nuværende udvekslingsstuderende i Storbritannien 
Brexit-forordningen vedr. Erasmus+ udveksling er nu på plads for igangværende udvekslingsophold. Kort 
opsummeret betyder det, at de udvekslingsaktiviteter, der omhandler Storbritannien, og som er startet 
senest på den dato, hvor traktaterne ophører med at gælde for Storbritannien, fortsat vil være berettigede 
til Erasmus+ status og finansiering. 
AU studerende på udveksling i Storbritannien kan således afslutte deres Erasmus+ ophold og vil være 
berettigede til Erasmus+ stipendium – uanset hvornår og hvordan Brexit ender.  
Internationalt Center på AU orienterer alle AU studerende, som pt er på Erasmus+ ophold i Storbritannien.   
 
Notat vedrørende det juridiske grundlag for bedømmelse af portfolioprøver 
Arts Studier har udarbejdet et notat vedr. det juridiske grundlag for bedømmelse af portfolioprøver. Dette, 
da flere undervisere har udtrykt tvivl om, hvilke regler som er gældende i bedømmelsessituationen og, da 
flere undervisere oplever uenighed med eksterne censorer på netop dette område.  
Tvivlen og enigheden udspringer bl.a. af forskellige forståelser af, hvilken betydning de enkelte bidrag i 
portfolioen skal tillægges, når karakteren for den samlede portfolio fastsættes.  
Med det nævnte notat ønsker Arts Studier således at formulere en juridisk vejledning som kan bruges af 
eksaminatorer på Arts i bedømmelsessituationer og i argumentation i de voteringssituationer, hvor nævnte 
uenighed kan opstå. 
Notatet findes som bilag til nyhedsbrevet. 
 
Startskuddet er lydt til et nyt kvalitetsår 
Medio april modtager afdelingsledere og UN-forpersoner dette års datamateriale til brug i forbindelse med 
årlig status og uddannelsesevalueringerne. I år findes data i online værktøjet Power BI, som præsenteres på 
workshops i Aarhus og Emdrup uge 15. Tilmelding er stadig mulig her.  
 
Nye studieordninger er online på studieportalen pr. 1. april og træder i kraft 1. september 
Alle nye studieordninger, årgang 2019, er synlige på studieportalen pr. 1. april og træder i kraft pr. 1. 
september 2019. Alle obligatoriske kursusudbud tilhørende nye studieordninger er ligeledes synlige i 
kursuskataloget. 
 
Ændringer til efterårsfag kan ses i kursuskataloget pr. 1. april 
Ændringer til efterårsfag 2019 kan nu ses af kursuskataloget. Ændringer vil desuden kunne ses af 
studieordningen pr. 1. september, herunder ændringer til forårsfag.  
 
Hvis du underviser i et fag i efteråret, vil det derfor være en god idé at orientere dig i faget i kursuskataloget 
før du starter din planlægning af efterårets undervisning. Dette, da der kan være sket ændringer i det fag, 
du underviser i. 
 
 

https://events.au.dk/artsworkshopF2019/tilmelding.html?uk=02745088-5F0C-4937-BEC7-7B989A186966
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/
https://kursuskatalog.au.dk/da?year=2018-2019
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Arrangementer 
 
Studievejledningen (VEST) afholder arrangementer med fokus på trivsel i april 
Med et ønske om at støtte op om studerendes generelle trivsel og håndtering af deres studieliv, tilbyder 
VEST følgende arrangementer, som er åbne for alle studerende: 
 
Studieliv uden stress – torsdag den 11. april. Tilmelding via link. 
Studylife balance – onsdag den 24. april. Tilmelding via link i Emdrup og Aarhus.  
Introduktion til mindfullness – onsdag den 1. maj. Tilmelding via link.  
 
Kick-off møde for udvikling af nye tilvalg d. 24. april kl. 10.30-12.30 
Onsdag d. 24. april kl. 10.30-12.30 afholdes et opstartsmøde omkring processen for udvikling af nye tilvalg. 
Alle afdelingsledere, UN- og SN-forpersoner er indbudt til mødet og afdelingsledere er velkomne til at 
invitere relevante nøglepersoner for udvikling af tilvalget – dette kan være fagkoordinatorer eller 
medlemmer af kommende arbejdsgruppe. 
 
På mødet vil prodekanen præsentere de overordnede visioner og rammer for udvikling af tilvalg. Dernæst 
vil studielederne præsentere de økonomiske rammer for udvikling af tilvalgene og sidst vil SNUK 
præsentere proces og roller i studieordningsarbejdet. 
 
Efter præsentationerne vil SNUK hjælpe arbejdsgrupperne til konkret at komme i gang med processen – 
herunder at aftale konkrete deadlines og milepæle under hensyntagen til involverede i processen. 
 
Invitation til seminar om koblingen mellem Arts uddannelser og omverdenen 
Dekanatet på Arts og Arts Karriere inviterer til første seminar ud af tre om, hvordan vi kobler Arts 
uddannelser med omverdenen. Seminarrækken lægger op til arbejde og diskussion om, hvordan vi som 
fakultet bygger bro mellem uddannelse og arbejdsliv. I seminarrækken vil forskere, der arbejder med 
karriere, give deres input til, hvordan vi som ansatte på Arts, VIP’er og TAP’er, inkorporerer brobygningen i 
vores arbejde. 
På det første seminar har vi været heldige at få Tristram Hooley, professor i Career Education på University 
of Derby, til at holde et oplæg om, hvorfor karrierelæring bør være en del af videregående uddannelser. I 
forbindelse med oplægget vil der være diskussion på tværs af fakultetet.  
Læs den vedhæftede invitation, hvor Tristram Hooley uddyber temaet. 
 
INFO 
Torsdag den 9. maj fra kl. 9.00 -12.00 i Nobelsalen (bygning 1485, lok. 123). 
Der vil være rundstykker og kaffe/the fra kl. 8.30 
 
TILMELDING 
senest 26. april 2019 via dette link: https://events.au.dk/seminar-arts-og-omverden/forside.html 
 
NB 
Nogle af jer har måske allerede modtaget denne invitation direkte fra Arts Karriere. Til de af jer, der endnu 
ikke har set den, vi håber I finder det interessant og vil komme og byde ind med jeres synspunkter, så vi får 
en god debat om emnet. 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studievejledningsarrangementer/studieliv-uden-stress/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/aktuelt/arrangementer/vis-arrangement/artikel/study-life-balance-emdrup/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/aktuelt/arrangementer/vis-arrangement/artikel/study-life-balance-aarhus/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studievejledningsarrangementer/introduktion-til-mindfulness/
https://events.au.dk/seminar-arts-og-omverden/forside.html

