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

 
TIL ORIENTERING 
 
Semesterkoordineringsmøder på Arts 
Der har været afholdt semesterkoordineringsmøder med alle afdelinger omkring undervisning- og 
eksamensplanlægningen af de kommende semestre. I starten af september modtager alle undervisere en 
semesterstartsmail, der samler links og relevante frister for efterårssemesteret. 
 
Velbesøgt webinar sætter nye studerende i gang på DPU 
250 ud af de knap 900 kandidatstuderende, der starter på DPU i 2019, deltog fredag den 23. august i 
webinarer om AU’s it-systemer. Her fik de studerende en online introduktion, med mulighed for at stille 
spørgsmål undervejs. Webinarene blev udbudt af DPU’s studievejledning og havde til formål at orientere de 
nye studerende om platforme som mitstudie, blackboard, timeplaner, mit.au.dk mv. Webinarene (se evt. 
her) er en del af den udvidede studiestart, som DPU studievejledningen kører fra uge 34 – 40, hvor de 
studerende over en længere periode bliver introduceret til universitetet og deltager i workshops med 
studiegruppeværktøjer. 
 
Informationsmøder om udlandsophold 
I uge 39 afvikler Vejledning og studieinformation informationsmøder om udlandsophold for henholdsvis 
BA-studerende på 3. semester, der planlægger udlandsophold som en del af ITTU (individuelt tilrettelagt 
tilvalg i udlandet), og for KA-studerende 1. semester, der planlægger udlandsophold på 
kandidatuddannelsens 3. semester. Møderne fokuserer på procedurer, regelsæt og vigtige deadlines.   

I den efterfølgende uge har de studerende mulighed for at deltage i den såkaldte AU Study Abroad Fair, 
hvor de kan høre mere om udvekslingsaftaler, legater mm.  
 
 
Arts Intro Days for indkommende 
udvekslingsstuderende 
Arts Internationalisering bød velkommen til 197 
indkommende udvekslingsstuderende i løbet af 
uge 35.   
141 er tilmeldt fag til efteråret 2019 og 54 til det 
akademiske år 2019/20.  
Det er i alt 22 flere udvekslingsstuderende end 
sidste år. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=F6970cM0OCg&feature=youtu.be
http://studerende.au.dk/au-study-abroad-fair/
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Ressource om udarbejdelse af studieordninger er nu online 
Efter ønske fra fakultetsledelsen (i forbindelse med uddannelseseftersynet) har CUDiM og SNUK i 
samarbejde udviklet en online ressource om udarbejdelse af studieordninger på Arts. Som en del af 
udviklingen af ressourcen har studienævn, uddannelsesnævn, studieledere, administrativt personale samt 
udvalgte feedbackpersoner, herunder undervisere og studerende, givet feedback på ressourcens indhold 
og struktur.  
 
Ressourcen hedder ”Udarbejd studieordninger på Arts” og kan tilgås via følgende link: 
http://udarbejdstudieordninger.au.dk/  
Ressourcen er især henvendt til alle UN, SN og VIP som medvirker i arbejdet med at udvikle eller ændre 
studieordninger. 
 
På ressourcen kan man fx få hjælp til: 

- Det praktiske arbejde med at udarbejde studieordninger – herunder finde skabeloner og didaktiske 
anbefalinger 

- Processen for studieordningsarbejdet – herunder oversigt over vigtige deadlines, opgaver og en 
beskrivelse af rollerne for de involverede i processen 

- Overblik over de formelle regler som er gældende for studieordningerne 
 
Ressourcen er under oversættelse til engelsk og forventes oversat i efteråret 2019. 
 
Ændringer i studieordninger pr. 1. september 2019 
1. september trådte nye studieordningsændringer i kraft for flere studieordninger på Arts. Det er vigtigt, at 
du som underviser orienterer dig i, om der er ændringer i de studieordninger, som er gældende i de fag, 
hvor du underviser. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er sket ændringer i en studieordning, kan det ses 
nederst i studieordningen i pkt. 4 ”Ændringer til studieordningen”. Du er desuden velkommen til at spørge 
SNUK til råds via arts.uddannelseskvalitet@au.dk eller uddannelsesnævnssekretæren.  

Ændringerne kan være en af følgende 3 typer som gennemgås nedenfor: 

1. Ændringer i studieordningens faglige indhold 
Ændringer til studieordningens faglige indhold er lavet på baggrund af ønsker til ændringer, som er 
indmeldt af Uddannelsesnævnet/Studienævnet og godkendt af Dekanatet.  

Hvor man har kunne se ændringer til efterårsfag 2019 i kursuskataloget siden 1. april, kan man nu se 
ændringer til forårsfag 2020 i studieordningen og i kursuskataloget.  

Hvis du underviser i et fag i foråret, vil det derfor være en god idé at orientere dig i faget i studieordningen 
og kursuskataloget, før du starter din planlægning af undervisningen.  

2. Ændringer i ”Om uddannelsen”, ”Uddannelsens regler” og ”Generelle regler” 
Ændringer i ”Om uddannelsen” (studieordningens pkt. 1), i ”Uddannelsens regler” (studieordningens punkt 
2.1) eller ”Generelle regler” (studieordningens pkt. 3) sker årligt som følge af ændringer på regelområdet - 
fx nye bekendtgørelser, reviderede AU- eller Arts-regler eller beslutning om ny praksis i et studienævn. 

”Om uddannelsen” er både en beskrivelse af uddannelsen samt regler for uddannelsens rammer - fx 
adgangskrav, retskrav, udfasning og overgangsregler. ”Uddannelsens regler” er et sæt specifikke regler, 
som er gældende for den enkelte studieordning og kan variere fra uddannelse til uddannelse - fx regler om 
eksamenssprog, pensum og undervisningsdeltagelse. Studieordningens ”Generelle regler” er derimod et 
sæt regler, som er gældende for alle uddannelser på Arts - fx regler for til- og afmelding af eksamen, om 
prøver og større skriftlige afleveringer. 

http://udarbejdstudieordninger.au.dk/
mailto:arts.uddannelseskvalitet@au.dk
https://kursuskatalog.au.dk/da?year=2018-2019
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Det er vigtigt, at du som underviser holder dig orienteret i disse punkter af studieordningen, da de 
beskriver rammerne for studerendes studie- og eksamensaktivitet. 

Dette års ændringer: 
”Om uddannelsen:” 
- Udvidet retskrav til 3 år som følge af, at en ny bekendtgørelse er trådt i kraft. 
- Udfasningsplaner i ældre årgange af studieordninger, hvor nye studieordninger træder i kraft: Når en 

ny studieordning træder i kraft, fastsættes en udfasningsplan i den forrige årgang af uddannelsens 
studieordning. Udfasningsplanen viser, hvornår der sidste gang udbydes undervisning og eksamen på 
en studieordning, og hvornår der sidste gang er mulighed for at aflægge prøve i speciale og 
bachelorprojekt. 

”Uddannelsens regler”: 
- Eksplicitering af reglerne for undervisnings- og eksamenssprog 
”Generelle regler”:  
- Nye frister for aflevering af forudsætningskrav ved omprøver 
- Justeringer i førsteårsprøven og studiestartsprøven på DPU: Detaljer for studiestartsprøven kan nu ses 

af kursuskataloget i stedet for studieordningen. 
 
3. Ændringer som følge af årligt juridisk eftersyn foretaget af SNUK 

SNUK gennemfører årligt et juridisk eftersyn af alle studieordninger. Dette foregår ved, at SNUK indsamler 
henvendelser fra fagmiljø, administrativt personale og viden fra eksamensklager om problematiske forhold 
i studieordninger. SNUK skønner herefter hvilke forbedringer, der bør laves i studieordninger ud fra hvilke 
forhold, som er mest presserende. Forbedringerne er med til at sikre mindre forvirring blandt undervisere 
og studerende, færre afbrudte eksamener, forbedret kommunikation samt øget retssikkerhed for de 
studerende. 

Dette års juridiske eftersyn har ført til følgende ændringer i relevante studieordninger: 
- Rettelse af uklarheder og tvetydigheder i tekst – f.eks. uklarheder omkring varighed af prøveformer og 

hvem, der gør hvad i forbindelse med prøveformer og forudsætningskrav 
- Fjernet bestemmelser om vægtet bedømmelse (da det fremgår af Eksamensbekendtgørelsen, at der 

skal foretages en samlet bedømmelse, når der indgår flere elementer i en prøve) 
- Forbedret beskrivelse af de studerendes valgmuligheder, når de har valgfag 
- Tydeliggørelse af regler for gruppeprøver ift. at præcisere grundlaget for individuel bedømmelse 
 

 
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: 
arts.uddannelseskvalitet@au.dk. 

Forslag, ris og ros kan sendes til redaktionen på arts.uddannelseskvalitet@au.dk. 

mailto:arts.uddannelseskvalitet@au.dk
mailto:arts.uddannelseskvalitet@au.dk
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