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

 
TIL ORIENTERING 
 
Forsinkelsessamtaler 
Fuldtidsvejledere på alle tre institutter afholder over de næste uger en del vejledningssamtaler med BA- og 
KA-studerende, der er mere end 30 ECTS forsinkede, og som har takket ja til tilbuddet om at få en samtale 
med en studievejleder.  
I efteråret 2019 er der sendt mail med tilbud om samtale til i alt 820 studerende på de tre institutter, 
hvilket er lidt færre end de to foregående semestre. I tabellen fremgår tallene fra efterår 2019, forår 2019 
og efterår 2018. 
 

 IKK IKS DPU Tilbud om samtale 
i alt på de tre 

institutter: 
BA KA BA KA BA KA 

E2019 185 98 144 130 36 227 820 
F2019 170 134 162 141 55 263 925 
E2018 157 128 176 123 36 263 883 

 
Ligesom tidligere år er studerende, der kun mangler specialet ikke medtaget.  
  
Nye tilvalg på Arts online på bachelor.au.dk/tilvalg 
De 15 nye bachelortilvalg, som udbydes første gang i 2020, er nu online på https://bachelor.au.dk/tilvalg/ i 
en første version. 
Flere steder på siderne varsles de studerende med en disclaimer om, at ”tilvalget fortsat er under udvikling, 
og at der kan komme ændringer frem til 1. februar 2020. Hold derfor løbende øje med hjemmesiden”. 
VEST har ligeledes bedt alle studenterstudievejledere om at informere vejledningssøgende om, at 
ændringer i de nye tilvalg kan forekomme. 

Timetælling E19 er afsluttet 
Timetællingen på AU:  

• Synliggør antallet af undervisnings- og vejledningstimer fordelt på VIP-, DVIP- og instruktortimer, 
den enkelte uddannelse planlægger at udbyde til studerende. Data offentliggøres efterfølgende på  
Uddannelseszoom og Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside. 

• Indgår i Aarhus Universitets udviklingskontrakt, hvor universitetet har forpligtet sig til at udbyde et 
minimum antal undervisningstimer for samtlige bachelor- og kandidatuddannelser. 

• Leverer data til det datamateriale, der bruges til årlig status og uddannelsesevalueringer: 
o Planlagte konfrontationstimer (indikator 3) 
o Forskningsdækning - VIP/DVIP-ratio (indikator 6a)  
o Forskningsdækning - VIP dækningsgrad af minimumstimer (indikator 6c)  

I E19 lever alle uddannelser på Arts op til minimumskravene om i gennemsnit at udbyde 168 
konfrontationstimer pr. semester på bacheloruddannelser og 112 konfrontationstimer pr. semester på 
kandidatuddannelser. 

https://bachelor.au.dk/tilvalg/
https://www.ug.dk/vaerktoej/uddannelseszoom/
https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/timetal
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Nye studieordninger til 2020 behandles i Uddannelsesnævn og Studienævn 
Undervisere og studerende i arbejdsgrupperne for de nye 2020-studieordninger har været i gang siden 
foråret (og nogle endnu længere) med at udvikle nye studieordninger til ikrafttrædelse 1. september 2020. 
De fleste studieordninger har været behandlet i uddannelsesnævnene og behandles i studienævnene i 
november og/eller december.  
Studienævnene kan indstille studieordningerne til godkendelse i dekanatet, som behandler studieordninger 
i januar med henblik på den endelige godkendelse.  
 
 

ARRANGEMENTER 
 
Kickstart af specialer på Arts 
Ca. 500 studerende på IKK, IKS og DPU har deltaget i specialearrangementet ”Kickstart din specialeproces”, 
som bl.a. omhandler specialefrister/formalia og oplæg ved tidligere specialestuderende. Arrangementet er 
henvendt til specialestuderende i F20 og E20. 
I de næste par måneder afholder VEST ”Workshop om DIN specialeproces”, som er en en-dags-workshop, 
hvor de studerende får værktøjer til at planlægge specialemånederne fra start til slut. Workshoppen er 
målrettet alle studerende, som skal skrive speciale i F20. Disse studerende er også inviteret til 
litteratursøgningsseminar, som afholdes af AU Library. 
Alle specialearrangementerne i København og Aarhus findes her: 
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/bachelorprojekt-og-speciale/speciale-paa-
arts/specialearrangementer/  
 
Studylife balance workshops tilbydes til alle studerende på Arts i november 
Med fokus på den kommende eksamensperiode, vil VEST tilbyde et arrangement, hvor de studerende får 
mulighed for at lave en procesplan for, hvordan studieliv, eksamen og det øvrige liv kan hænge sammen. 
Workshoppen afholdes den 18. november og tilmelding sker via hjemmesiden. 

 
 
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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