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NYHEDSBREV FRA ARTS STUDIER 
 
Modtagere: Afdelingsledere, Institutsekretariatsledere, Uddannelsesnævn og Studienævn på Arts 
 

TIL ORIENTERING 
 
STUDIESTART 2019: TUTORTOPMØDE PÅ ARTS 
Den 2. maj afholdte konsulentfirmaet Public Funk i samarbejde med studiestartskoordinatorerne fra Arts 
Studier et tutortopmøde for alle tutorer på Arts. Temaet for mødet var værtskab, da tutorerne både er 
vært på vegne af deres uddannelse, fakultetet og AU. Udgangspunktet for kurset var værtskab som 
ledelsesværktøj (Host Leadership), og tutorerne fik i grupper mulighed for at arbejde med og udvikle 
tutorrollen, og sammen undersøgte de, hvordan de kunne omsætte værtskabet i praksis. 140 tutorer fra 
hele Arts deltog.  
 
Der afvikles lignende topmøder på Health, ST og Aarhus BSS, hvorefter studiestartskoordinatorerne på 
tværs af fakulteter evaluerer og videndeler med henblik på eventuelle lignende aktiviteter til næste år.  
 
STUDERENDE BIDRAGER FRIVILLIGT TIL UDVIKLING AF STUDIE- OG 
KARRIEREVEJLEDNINGSTILBUD PÅ ARTS 
I løbet af foråret 2019 har Arts Karriere og VEST søsat tre vejledningspaneler bestående af studerende, der 
skal bidrage med mere viden om deres behov og ideer i forhold til studie- og karrierevejledning.  
Læs artiklen her.   
 
BREXITS BETYDNING FOR UDVEKSLINGSSTUDERENDE I EFTERÅRET 2019 
Som situationen er på nuværende tidspunkt, forventer Arts studier, at Arts i efteråret kan sende 
udvekslingsstuderende afsted som almindelig Erasmus+ studerende og, at de vil være berettiget til at 
modtage Erasmus+ stipendium for hele perioden. Grunden til dette er, at Brexit blev udskudt til efter, at de 
studerende har studiestart i UK. Det skal dog bemærkes, at der ikke er garanti for, at de studerende kan få 
uddelt stipendium for hele perioden, hvis Brexit-situationen ændrer sig. 
 
ANTAL ITTU-STUDERENDE 2019 
Det endelige antal studerende til Individuelt Tilrettelagt Tilvalg i Udlandet (ITTU) i efteråret 2019 er nu 
opgjort og kan ses af bilaget til nyhedsbrevet. Af bilaget kan man både se, hvor mange ITTU-studerende, 
der er indskrevet på de forskellige tilvalg, samt antallet af, hvor studerende, der har søgt ITTU fra de 
forskellige uddannelser. 
Se tal for ITTU 2019 vedhæftet. 
 
OPTAG TIL EFTER- OG VIDEREUDDANNELSESUDBUD PÅ ARTS 
Ansøgningsfristen til største delen af ARTS’ efter- og videreuddannelsesudbud var den 2. maj. Arts Studier 
fik i alt 323 ansøgninger til fristen, og ansøgningstallene er nu sendt til institutterne, som er i gang med at 
kigge på, hvad der skal oprettes samt holdstørrelser.  
 
Der er er åbnet for efteroptag på fortsættermoduler frem til 20. august, og der vil løbende blive åbnet op 
for udbud til efteroptag i det digitale ansøgningssystem i takt med, at Arts Studier får besked om 
uddannelser som oprettes samt ledige pladser. 
 
Master i it har ansøgningsfrist den 1. juni og ansøgninger til tomplads er den 15. juni. 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/aktuelt/single-nyhed/artikel/studerende-arbejder-frivilligt-med-at-udvikle-nye-vejledningsaktiviteter/
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AKTINDSIGTSANMODNING FRA OMNIBUS 
En journalist fra OMNIBUS bad i begyndelse af april samtlige studienævn på AU om aktindsigt i, hvordan 
nævnene behandler ansøgninger om yderligere prøveforsøg, fordelt på de enkelte studienævn og fra de 
sidste tre år. Der blev af journalisten stillet 14 konkrete spørgsmål, der både gik på antal sager og sagernes 
indhold.  
 
De fire fakulteter har i fællesskab udarbejdet et svar til journalisten. SNUK på Arts var tovholder for denne 
gruppe, der bestod af repræsentanter for fakulteterne samt UddannelsesJura. 
 
Journalisten ønskede blandt andet aktindsigt i samtlige begrundelser angivet af de studerende ved 
ansøgning, men dette kunne ikke imødekommes, da dette er personoplysninger af den særligt beskyttede 
art, og da antallet af ansøgninger gjorde det umuligt at anonymisere inden for rammerne af en 
aktindsigtsanmodning. I stedet har AU udleveret overordnede tal til journalisten som bl.a. viser antallet af 
dispensationsansøgninger, resultaterne af ansøgninger om yderligere prøveforsøg fordelt på studienævn og 
termin.  
 
Derudover blev der givet generaliserede gennemgange af begrebet usædvanlige forhold, samt en 
overordnet forklaring af hvordan studienævnene behandler ansøgninger om yderligere prøveforsøg.  
 
 

 

 

 

 

 

OM NYHEDSBREVET 
Nyhedsbrevet fra Arts studier har til formål at sikre, at afdelinger, institutter og nævn på Arts modtager 
opdateret, ensartet information om arrangementer, tiltag og deadlines inden for områder som 
understøttes af Arts studier.  

Nyhedsbrevet indeholder information inden for områderne sagsbehandling, uddannelseskvalitet, 
undervisning, eksamen, vejledning, internationalisering, karriere og efter- og videreuddannelse.  

Afdelingsledere, afdelingskonsulenter, studieledere, uddannelseskonsulenter og nævn på Arts modtager 
automatisk nyhedsbrevet. Andre interesserede kan frit tilmelde sig ved at sende en mail til: 
art.uddannelseskvalitet@au.dk. 

Forslag, ris og ros kan sendes til redaktionen på art.uddannelseskvalitet@au.dk. 
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Oversigt over ITTU-studerende 2019  

April 2019 

Tilvalg der indgår i ITTU Antal ITTU-studerende 
Billedkunst og visuel kultur 8 
Digitalt design 8 
Dramaturgi 1 
Engelsk 12 
Filosofi 13 
Fransk 4 
Globalisering og kulturel identitet 38 
Informationsvidenskab: IT og organisationer 2 
International Communication in English 18 
Kognitiv semiotik 13 
Litterær og kulturel oversættelse 5 
Museologiske studier 5 
Musikkultur 3 
Nordisk 5 
Retorik 13 
Spansk 6 
Tysk 2 
Æstetisk kommunikation 11 
Hovedtotal 167 

 

Fra bacheloruddannelsen i Antal ITTU-studerende 
Antropologi 41 
Arabisk og islamstudier 1 
Cognitive Science (Kognitionvidenskab) (EN) 26 
Digital design 5 
Dramaturgi 4 
Engelsk 1 
Filosofi 4 
Historie 1 
Indien- og Sydasienstudier 1 
Informationsvidenskab 15 
Japanstudier 3 
Kinastudier 1 
Kunsthistorie 4 
Lingvistik 1 
Litteraturhistorie 11 
Medievidenskab 42 
Tysk 1 
Æstetik og kultur 5 
Hovedtotal 167 
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