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

 
TIL ORIENTERING 
 
Flere AU-studerende søger specialpædagogisk støtte 
Som studerende ved AU kan man henvende sig hos SPS-enheden og få information og vejledning om 
specialpædagogisk støtte. Det er også SPS-enheden, der sørger for, at studerende i målgruppen får den 
støtte de er berettiget til. 
Rådgivnings- og støttecentret leverer støtteydelser til studerende med dysleksi og til studerende med 
psykiske lidelser. Rådgivnings- og støttecentret har haft en fortsat og stor stigning i antallet af AU-
studerende, der får støtteydelser. 

 

 
Kontakt gerne SPS eller RSC vedr. spørgsmål til den støtte, der ydes til AU-studerende. 
Du kan også læse mere om specialpædagogisk støtte på AU her: https://studerende.au.dk/sps/ 
og læse mere om Rådgivnings- og støttecentret her: https://www.au.dk/raadgivnings-og-stoettecentret/ 
 
Arts udbud på Summer University 2020 
Fagmiljøerne på IKK og IKS har i alt meldt 17 forskellige Summer University fag ind til sommeren 2020. Alle 
fag er på bachelorniveau og vil være synlige i kursuskataloget efter 1. november. 
 
Valgfag for foråret 2020 kan ses i kursuskataloget pr. 1. oktober 
Alle valgfag for foråret 2020 er nu synlige i kursuskataloget. 

 
ARRANGEMENTER 
 
Invitation til seminar #2 om koblingen mellem Arts uddannelser og omverdenen 
Onsdag den 13. november kl. 13.00 -16.00, Nobelsalen (bygning 1485, lok. 123). 
Dekanatet på Arts og Arts Karriere inviterer til andet seminar om, hvordan vi kobler Arts uddannelser med 
omverdenen. Seminarrækken lægger op til arbejde og diskussion om, hvordan vi som fakultet bygger bro 
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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 andet seminar vil Rie Thomsen, professor MSO i karrierevejledning på DPU holde oplæg om, 
hvordan vi kan forstå karrierebegrebet, og hvordan vi kan bidrage til de studerendes karrierelæring.  
Herefter vil karrierevejledere Buster Urban Kudsk Jørgensen og Kim Bæksgaard Hansen fra SDU Karriere og 
Employability fortælle om, hvordan karriereenheden på SDU arbejder sammen med undervisere om at 
integrere karriereperspektiver i den kernefaglige undervisning. 
 
Tilmelding senest onsdag d. 6. november. 
 
Vedhæftet er invitationen i sin fulde længde med link til tilmelding. 
 

 
VIGTIGE DEADLINES 
 
Indmeldelse af Internationaliseringsvalgfag på IKK og IKS 
Indkaldelsen af næste omgang internationaliseringsvalgfag (IV-fag), som skal udbydes E20/F21 er sat i gang. 
Hver afdeling er fortsat ansvarlig for at levere i alt 3 udbud til E20/F21 senest den 20. november 2019 via 
denne online formular. 
 
 
Åbent for ansøgninger til EVU udbud i foråret 2020 
Der er åbnet for ansøgninger til udbud ved Efter- og videreuddannelse i foråret 2020. Indgangen til det 
digitale ansøgningssystem findes på de forskellige uddannelsessider under Arts, EVU. Ansøgningsfristen er 
15. november undtagen for IT-Vest, hvor det er 1. december og tomplads, som er 17. december. 
 

 
 

 
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. 
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