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

 
ARRANGEMENTER 
Uddannelsesdagen 2020 
Alle medarbejdere og studerende på Arts er inviteret til Arts Uddannelsesdag, der i år sætter fokus på det 
faglige og sociale studiemiljø under temaet ”Studieglæde”. 
Uddannelsesdagen afholdes den 25. februar 2020 kl. 10.15-16.00 i Centralværkstedet og der vil snarest 
komme et link til tilmelding på både Arts’ studieportal og Arts’ medarbejderportal. 
 
 

VIGTIGE DEADLINES 
Indhentning af beskrivelser til valgfag og fag med skiftende emner for efteråret 2020 IKS, IKK og 
TEO 
UVAEKA udsender i december skabeloner for indhentning af valgfag og fag med skiftende emner som skal 
udfyldes af afdelingsledere/undervisere senest 1. marts. 
Beskrivelser af valgfag og fag med skiftende emner indhentes via en skabelon som har til formål at sikre 
indhentning af det rette indhold til kursuskataloget tids nok til, at de studerende kan orientere sig i kurset 1 
måned inden deres tilmeldingsperiode 1.-5. maj. Skabelonen er forudfyldt med information fra 
studieordningen, hvilket forhåbentligt bidrager til en forenklet proces, hvor det er tydeligt for undervisere, 
hvilken information som yderligere skal udfyldes. 
 
Indhentning af beskrivelser til valgfag for efteråret 2020 DPU 
Afdelingsledere og AAU´ere har modtaget indkaldelse af valgfag, der ønskes udbudt til egne og/eller andre 
studerende i efteråret 2020. Indstillingen af valgfag returneres til studienaevn.edu@au.dk senest den 12. 
februar 2020, efter forudgående behandling og godkendelse i respektive Uddannelsesnævn på februars 
UN-møder. Valgfagsbeskrivelserne vil blive behandlet på studienævnsmøde 19. februar 2020. 
I forbindelse med indkaldelsen er der udsendt en skabelon for hver uddannelse, hvor der er udfyldt ECTS-
vægt, semester og holdstørrelse samt for alle uddannelser indsat den respektive studieordnings 
kvalifikationsmål for valgfaget. 
Oplysninger om valgfagene ønskes gjort tilgængelige i kursuskataloget til fristen den 18. marts 2020. 
 
 

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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