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

 
TIL ORIENTERING 
 
Studiestart 2019 
Bachelorstudiestart 2019 
De nye bachelorstuderende på Arts modtager i disse dage et velkomstbrev i deres E-boks med information 
om studiestart og introduktionsuge. I brevene henvises til studiestartssiderne, hvor al relevant information 
om studiestarten findes. 
I løbet af uge 32 modtager fagmiljøerne lister over optagne på bacheloruddannelserne.  
Studiestartskoordinatorerne har i år et øget fokus på at give de nye studerende en bedre introduktion til 
AU’s IT-systemer. Derfor findes der på alle uddannelsers studiestartssider information om IT samt en video, 
der introducerer til systemerne. Derudover afholder studiestartskoordinatorerne i medio august et kursus, 
der skal klæde tutorerne på til at introducere It-systemerne for de nye studerende. 
I begyndelsen af oktober udarbejdes evalueringsrapporter for introduktionsugen, som sendes til de 
forskellige afdelinger. 
 
Kandidatstudiestart 2019 
Alle nye kandidatstuderende har nu fået tilsendt et velkomstbrev i deres E-boks. I brevene henvises der til 
studiestartssiden på studieportalen, hvor de kan finde information om deres introduktion. De enkelte 
kandidatuddannelsers studiestartssider opdateres løbende med information i takt med, at 
studiestartskoordinatorerne modtager information fra fagmiljøerne. 
Spørgsmål om studiestarten kan sendes til studiestartskoordinatorerne på mail: studiestart.arts@au.dk 
 
Studieordninger 
I nyhedsbrevet fra april orienterede vi om, at alle nye studieordninger, der træder i kraft 1. september 
2019, er synlige på studieportalen pr. 1. april. Det gælder fx nye sammenlagte uddannelser (bachelor- og 
kandidatuddannelsen i klassisk filologi samt kandidatuddannelsen i arkæologi), en ny kandidatuddannelse i 
kognitionsvidenskab og en ny Erasmus Mundus-uddannelse i børns litteratur og medier samt nye 
bachelortilvalg i virksomhedskommunikation og strategisk kommunikation i organisationer for studerende 
på virksomhedskommunikationsuddannelserne. 
 
Vi minder ligeledes om, at ændringer til efterårsfag 2019 blev offentliggjort i kursuskataloget i april 2019. 
Da der kan være sket mindre ændringer, som endnu ikke fremgår af studieordningen, er det derfor en god 
idé at orientere dig i kursuskataloget for de fag, du underviser i her i efteråret. 
 
Ændringer vil kunne ses af studieordningen pr. 1. september, herunder ændringer til forårsfag og 
justeringer af generelle regler, fx om nye retskravsregler. Nyhedsbrevet for september vil indeholde 
yderligere information herom. 
 

 

 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/
mailto:studiestart.arts@au.dk
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/
https://kursuskatalog.au.dk/da?year=2018-2019
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VIGTIGE DEADLINES 
 
Summer University 2020 
Deadline for indmeldelse af kursusforslag til AU Summer University 2020 er 15. august 2019 for Arts. 
AU Summer University er for alle danske og internationale studerende, der i øvrigt kan tage kurser på AU. 
Yderligere information og skabelon til indmeldelse findes her. 
 

 
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. 
 

https://medarbejdere.au.dk/administration/internationalt/ausummeruniversity/information-til-au-undervisere/arts/
mailto:art.uddannelseskvalitet@au.dk
mailto:art.uddannelseskvalitet@au.dk

