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

 
 
TIL ORIENTERING 
 
 
Særlig info om coronasituationen for undervisere 
Underviserportalen er opdateret med Særlig info om coronasituationen for undervisere. Her findes 
information til undervisere omkring undervisning, eksamen og speciale i forbindelse med nedlukningen. 
Siden opdateres løbende med nyt i forhold til coronarelaterede spørgsmål og afklaringer.  
 
 
Nye studieordninger er online på studieportalen og træder i kraft 1. september 
De nye studieordninger, årgang 2020, er synlige på studieportalen (tilvalgene var online 2. marts og øvrige 
studieordninger 1. april) og træder i kraft pr. 1. september 2020. Alle obligatoriske kursusudbud tilhørende 
nye studieordninger er ligeledes synlige i kursuskataloget. 
Den nye studieordning for Masteruddannelsen i it, er ikke godkendt af de involverede studienævn og 
universiteter endnu, og den offentliggøres derfor tidligst i maj.  
Vær opmærksom på, at de generelle regler i afsnit 2.1 og 3 opdateres inden studieordningerne træder i 
kraft med den nyeste version af de generelle regler. Disse regler opdateres hvert år i august, på baggrund af 
ændringer i bekendtgørelser og universitetsfastsatte regler. 
 
 
Ændringer til efterårsfag kan ses i kursuskataloget pr. 1. april 
Ændringer til efterårsfag 2020 kan nu ses i kursuskataloget. Ændringerne vil træde i kraft og kunne ses i 
studieordningen pr. 1. september, hvor man også vil kunne se ændringer til forårsfag.  
Hvis du underviser i et fag i efteråret, vil det derfor være en god idé at orientere dig i faget i kursuskataloget 
før du starter din planlægning af efterårets undervisning, da der kan være sket mindre ændringer i faget. 
 
 
Valgfag for efteråret 2020 kan nu ses i kursuskataloget 
Alle valgfag for efteråret 2020 er nu synlige i kursuskataloget. Tilmeldingsperioden for de studerende er 1.-
5. maj. 
 
 
Bachelorprojekter vintereksamen 2020/2021 afleveres senest 6. januar  
Afleveringsfristen i ordinær termin bliver 6. januar med bedømmelsesfrist 29. januar. 
Afleveringsfristen i omprøve terminen bliver 17. februar med bedømmelsesfrist 8. marts. 
Når afleveringsfristen er rykket til januar skyldes det, at størstedelen af de studerende afleverer en 
portfolioeksamen i december, hvor bachelorprojektet tidligere er blevet afleveret. 
 
 
 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/information-til-undervisere-paa-arts-i-forbindelse-med-coronasituationen/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/
https://kursuskatalog.au.dk/da?year=2020&period=2&faculty=1
https://kursuskatalog.au.dk/da?year=2020&period=2&faculty=1
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Startskuddet er lydt til et nyt kvalitetsår 
Medio april modtager afdelingsledere og UN-forpersoner dette års datamateriale til brug i forbindelse med 
årlig status og uddannelsesevalueringerne.  
Data findes også i online værktøjet Power BI, som præsenteres på online workshops efter påske. Tilmelding 
er stadig mulig her: https://events.au.dk/workshoparts/tilmelding.html 
 
 
Aflyst karrierevejledning men i stedet online feedback på CV og ansøgning 
Hos Arts Karriere har vi desværre været nødt til, som alle andre, at aflyse aktiviteter, der kræver fysisk 
tilstedeværelse. Det betyder også at vores normale tilbud om personlig karrierevejledning til studerende 
også er aflyst. I stedet tilbyder vi feedback og sparring på CV og ansøgning online, da vi er klar over, at 
mange studerende netop nu skal søge projektorienteret forløb og derfor skal sende ansøgninger og CV.  
Vi har fredag d. 27/3-2020 sendt nyhedsmail til alle studerende på Arts om denne mulighed, og flere 
studerende er allerede vendt tilbage med ønsket om dette. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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. 
Nyhedsbrevet findes også i en online version på underviserportalen. 

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://medarbejdere.au.dk/strategi/uddannelse/kvalitetsarbejde-paa-aarhus-universitet/au-uddannelse-ledelsesinformation-i-power-bi/
https://events.au.dk/workshoparts/tilmelding.html
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/
mailto:arts.uddannelseskvalitet@au.dk
mailto:arts.uddannelseskvalitet@au.dk

