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

 
TIL ORIENTERING 
 
Ændret udbud af omprøver på BA-uddannelser fra E20 
Fakultetsledelsen på Arts har besluttet at mindske udbuddet af omprøver på BA-uddannelserne. Fra E2020 
udbydes der kun én omprøve årligt, nemlig i samme eksamenstermin som den ordinære eksamen. Enkelte 
eksamener udbydes fortsat som omprøve både forår og efterår for at give studerende den bedste mulighed 
for at gennemføre deres uddannelser inden for de gældende rammer og regler. 
Beslutningen er truffet med det formål at skabe bedre balance i ressourceanvendelsen mellem 
undervisning og eksamen og at mindske arbejdspresset for VIP. 
Arts studier informerer alle berørte studerende pr. mail i uge 6.  

 
Turnusplan for uddannelsesevalueringer på Arts 
Turnusplanen der viser, hvornår de enkelte uddannelser på Arts skal uddannelsesevalueres er opdateret for 
perioden 2020-2024. Find den her: Turnusplan for uddannelsesevalueringer på Arts. De uddannelser, der 
skal uddannelsesevalueres i år er eller bliver orienteret. Opstartsmøder afholdes i foråret.  
 

 
ARRANGEMENTER 
 
Arts Uddannelsesdag 
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. Medarbejdere tilmelder sig via Medarbejderportalen. 
Studerende tilmelder sig via Studieportalen. Tilmeldingsfristen er den 18. februar. 
 
 
CompanyDating på Arts d. 25. februar 2020 
Arts Karriere afholder igen i år CompanyDating på Arts. Det sker tirsdag d. 25. februar kl. 14.00-17.00 i 
Nobelparkens kantine. Her kan studerende møde 39 virksomheder og organisationer, der alle har medbragt 
jobopslag til projektorienteret forløb, erhvervsspeciale, studiejob eller frivilligt arbejde. 
Derudover vil der bl.a. være oplæg om at bringe sine humanistiske kompetencer i spil samt 
forretningsforståelse for humanister. 
CompanyDating på Arts er relevant for både bachelor- og kandidatstuderende, der er nysgerrige på, 
hvordan deres faglighed kan anvendes i en arbejdssammenhæng. Arrangementet er særlig relevant for 
kandidatstuderende, der ønsker projektorienteret forløb eller erhvervsspeciale. 
I ugen op til CompanyDating på Arts afholder Arts Karriere en række arrangementer, der klæder de 
studerende på til mødet med virksomhederne. 
 
 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/kvalitetsportal-for-arts/kvalitetspraksis-for-uddannelsesomraadet-paa-arts/
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/aktuelt/arrangement/artikel/uddannelsesdag-arts-2020-tema-studieglaede-3/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/aktuelt/nyheder/vis-nyhed/artikel/uddannelsesdag-arts-2020-tema-studieglaede/
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Arrangementer for studerende på Arts 
Arts Karriere er klar med første halvdel af forårets arrangementer, der giver de studerende redskaber og 
inspiration til fremtidens jobsøgning og arbejdsliv. 
De første arrangementer lægger op til CompanyDating på Arts og har fokus på, hvordan de studerende 
møder virksomheder og organisationer. Men man får også udbytte af disse arrangementer selv om man 
ikke ønsker at deltage i CompanyDating på Arts. Disse arrangementer skal være med til at øge de 
studerendes bevidsthed om, hvilke kompetencer de har, og hvordan de kan fremhæve dem overfor 
potentielle arbejdsgivere. 
 
Arrangementsoversigt: 
10/2 LinkedIn for begyndere 
11/2 Sæt ord på dine kompetencer – en workshop for studerende med særlige udfordringer 
13/2 Projektorienteret forløb: Hvorfor, hvor og hvordan? 
18/2 Kompetenceworkshop 
19/2 Lær at pitche 
25/2 CompanyDating på Arts 
Se alle arrangementer både i Aarhus og København her: 
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/arts-karriere/arrangementer/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/arts-karriere/arrangementer/
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