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

 
TIL ORIENTERING 
 
Nødstudieordninger for sommer 2020 er nu synlige i kursuskataloget 
Uddannelsesnævn og Studienævn har over de sidste uger arbejdet med omlægning af de prøver, der i dette 
semester normalt kræver fysisk tilstedeværelse. Arbejdet har resulteret i, at 93 prøver er blevet omlagt til 
synkrone mundtlige prøver, som skal afvikles via Zoom. Derudover er der for 84 fag blevet oprettet 
nødstudieordninger, som er synlige i kursuskataloget fra 1. maj. De reviderede prøvebeskrivelser i 
nødstudieordningerne er gældende i stedet for den normale studieordning frem til 31.08.2020.  
Hvis du underviser i et forårsfag, hvor prøven er omlagt, vil vi bede dig orientere de studerende om 
nødstudieordningen og gennemgå ændringen i kursuskataloget med dem. 
 
Der igangsættes en lignende proces for planlagte omprøver i august (både efterårsfag og de forårsfag, hvor 
kun omprøveformen normalt kræver fysisk tilstedeværelse). Endvidere træffes beslutninger om 
eksamensafvikling af fag, hvor undervisningen ikke kan gennemføres uden fysisk tilstedeværelse.  
 
 

Information om omlagte eksamener til Studieportalen og Underviserportalen 
En gruppe på tværs af VEST, SNUK og UVAEKA er lige nu – i samarbejde med CUDiM og Arts IT – i gang med 
at udarbejde information om og vejledninger til de omlagte eksamener til både Studieportalen og 
Underviserportalen. Alle vejledninger er offentliggjort.  
Der oprettes også en hotline, hvor studerende kan kontakte studieadministrationen på 87161061, hvis der 
opstår en akut situation omkring prøveafviklingen. Hvis der er tekniske udfordringer kan man henvende sig 
til Arts IT på 87150911. Yderligere information vil blive tilgængelig på Studieportalen og Underviserportalen 
løbende. 
 
 
Individuel karrierevejledning er åben igen  
Fra og med mandag d. 27. april kan de studerende igen få individuel karrierevejledning. Men indtil det igen 
er muligt at mødes fysisk, er vejledningen telefonisk. De studerende booker som normalt en tid via Arts 
Karrieres hjemmeside. 
 
Arts Karriere har desuden tilbudt skriftlig feedback på ansøgning og cv de seneste uger indtil vejledningen 
igen åbnede. Der er mange studerende, der har efterspurgt dette i forbindelse med projektorienteret 
forløb, og der er 50 studerende, der har benyttet sig af tilbuddet. 
 
 
 
 
 
 
 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/corona-information-fra-arts/
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/arts-karriere/karrierevejledning/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/arts-karriere/karrierevejledning/
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Nyt om projektet Akademiker i Erhvervslivet 
Projektledere Jannie Laigaard og Julie Plagborg har i samarbejde med de deltagende erhvervsråd fundet 23 
små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i Region Midtjylland, der ønsker at stifte bekendtskab med 
kandidater fra Arts og opleve, hvordan deres kompetencer kan bidrage i virksomheden. Det bliver i alt til 19 
projektstillinger (15 fuldtidsstillinger og 4 delte stillinger), som der vil komme jobopslag på i løbet af maj. 
Der afholdes ansættelsessamtaler i juni. 
  
For at gøre vores Arts-kandidater klar til at søge stillingerne, er der lavet en webinar-række. Det første 
webinar blev afholdt i samarbejde med Akademikerkampagnen og var henvendt til specialestuderende, der 
ønsker mere viden og inspiration til jobmarkedet med særligt fokus på SMV’er. I uge 19 afholdes webinar 
den 6. og 7. maj med coach, vejleder og forfatter Martabolette Stecher for specialestuderende med fokus 
på afklaring, succeshistorier og motivation samt CV/ansøgning. Her vil de studerende arbejde med en 
konkret ansøgning til en af de 19 projektstillinger. Interesserede studerende kan også henvises til 
projektets LinkedIn-netværk. 
  
Læs mere om stillingerne og projektet på AU hjemmesiden Akademiker i erhvervslivet.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
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://www.linkedin.com/groups/8865620/
https://akademikerierhvervslivet.au.dk/
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/
mailto:arts.uddannelseskvalitet@au.dk
mailto:arts.uddannelseskvalitet@au.dk

