
Side 1 af 3 
Juni 2020 
 

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

 
TIL ORIENTERING 
 
Henvis de studerende til eksamensplanen, studieordningen, kursuskataloget mm 
Mange eksamener er denne sommer blevet planlagt ad flere omgange, og flere afleveringsfrister kan have 
været i spil undervejs. Vi vil derfor bede jer være særligt opmærksomme på altid at henvise studerende til 
eksamensplanen, studieordningen, kursuskatalog mm., hvor de studerende altid kan finde de gældende 
oplysninger. Har de studerende andre spørgsmål til afvikling af eksamen, der ikke vedrører det faglige 
indhold, kan I altid henvise dem til Studiecenteret, der sidder klar til at hjælpe pr. telefon og mail.  
 
Opdaterede rammer for studievelkomsten 2020 
På baggrund af sundhedsmyndighedernes retningslinjer har fakultetsledelsen vedtaget en opdateret 
ramme for afvikling af studievelkomsten på bacheloruddannelserne på Arts 2020, og cheftutorerne er 
orienteret herom. Rammen er:  

• Velkomsten afvikles over 4 dage i uge 35 
• Hver uddannelse tilbydes 2 hele dage i lokaler på campus  
• De resterende 2 dage kan der afvikles digitale aktiviteter eller udendørs-aktiviteter  
• Alle aktiviteter – både udendørs og indendørs – skal afvikles under hensyntagen til kravet om 1 

meters afstand og foranstaltninger omkring hygiejne  
• Ingen alkohol til tutorplanlagte arrangementer 

Ovenstående er en ramme, som man lokalt på uddannelsen selv skal udfylde, og cheftutorerne er nu i gang 
med arbejdet i dialog med fagmiljøer og med understøttelse af studiestartskoordinatorerne i VEST.  
 
 
Studenterstudievejlederne tilbyder nu træffetid på Zoom 
For at gøre det mere enkelt for de studerende at få en samtale med en studievejleder, holder 
studenterstudievejlederne på Arts åbne, online træffetider via Zoom. Zoom har vist sig at fungere rigtig 
godt til formålet og tilbagemeldingerne er positive. I de næste uger vil mange af studenterstudievejlederne 
vende tilbage til deres kontorer, men vejledning vil stadig foregå via mail eller Zoom. Studerende kan altså 
ikke møde op til studievejledning endnu.  
 
 
Forsinkelsessamtaler F2020 
Fuldtidsvejledere på alle tre institutter har de seneste uger afholdt vejledningssamtaler med både 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 foråret 2020 er der sendt mail med tilbud om samtale til i alt 795 studerende på de tre institutter, hvilket 
er lidt færre end de to foregående semestre. I tabellen fremgår tallene fra forår 2020, efterår 2019, og forår 
2019. 
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 IKK IKS DPU Tilbud om 
samtale i alt på de 
tre institutter: 

BA KA BA KA BA KA 

F2020 147 128 139 114 65 202 795 
E2019 185 98 144 130 36 227 820 
F2019 170 134 162 141 55 263 925 

Ligesom tidligere år er studerende, der kun mangler specialet ikke medtaget. 
Pga. nedlukningen som følge af Covid-19 er forsinkelsessamtalerne – ligesom øvrige vejledningssamtaler - 
blevet afholdt via Skype for Business. 
 
 
Indsamling af oplysninger om de studerendes erhvervssamarbejde  
Aarhus Universitet (AU) ønsker at øge samarbejdet med erhvervslivet med henblik på at styrke AU 
kandidaters overgang til arbejdsmarkedet. For at realisere denne målsætning er det vigtigt, at AU får viden 
om de studerendes samarbejde med erhvervslivet undervejs i studiet, så væksten og bredden i 
erhvervssamarbejdet kan følges. Derfor bliver alle studerende, der er tilmeldt projektorienterede 
forløb/praktik eller specialer, bedt om at udfylde en kort webbaseret blanket med oplysninger om, hvorvidt 
de har indgået i et samarbejde med en ekstern virksomhed eller organisation (offentlig eller privat) og i så 
fald, hvilken virksomhed eller organisation, de har samarbejdet med.  
 
Oplysningerne om erhvervssamarbejde bliver gjort tilgængelig for fakulteterne 
AU skal hvert år indberette til ministeriet, hvor mange studerende, der har samarbejdet med eksterne 
virksomheder og organisationer. Oplysningerne om det konkrete virksomhedssamarbejde bliver ikke 
offentliggjort. Disse oplysninger anvendes derimod til at give AU et billede af, hvilke virksomheder og 
organisationer, de studerende aktuelt samarbejder med. Således vil Arts fremadrettet på baggrund af 
undersøgelsen kunne få indsigt i de studerendes samarbejde med erhvervslivet. Data er tilgængelig i 
emnerapport 014 i Power-BI. Under Færdiguddannede er det muligt på uddannelsesniveau at se de 
studerendes samarbejde med virksomheder på projektorienterede forløb og specialer for 
efterårssemestret 2019. Har du problemer med at få adgang eller spørgsmål til rapporten, kan du skrive til 
arts.uddannelseskvalitet@au.dk. 
 
 

VIGTIGE DEADLINES 
Indhentning af valgfag og fag med skiftende emner for foråret 2021 
I juni måned indkalder UVAEKA valgfag og fag med skiftende emner til foråret 2021 fra de uddannelser, der 
fortsat indmelder hvert semester, med en frist den 14. september. En del uddannelser indhenter en gang 
om året, så studerende kan orientere sig i god tid om uddannelsens fagudbud, og de er ikke omfattet af 
denne runde indkaldelser. Fakultetsledelsen besluttede for nogle år siden, at valgfag og fag med skiftende 
emner skal være kendt i meget god tid for studerende, men enkelte steder har vi ikke fået implementeret 
beslutningen endnu. 
 
Beskrivelser af valgfag og fag med skiftende emner indhentes via en skabelon, som er udfyldt med 
information fra studieordningen, så rammerne for fagudvikling er kendte og det er nemt at se, hvilke 
oplysninger, der skal udfyldes. Indhentningen af valgfag og fag med skiftende emner igangsættes nu for at 
skabe tid til udvikling og godkendelse i UN. 

https://app.powerbi.com/groups/me/apps/29422829-5501-4fbb-b359-c7715b9d7298/reports/f885f1ef-a65d-4f44-b952-7e3492a8cbef/ReportSectionc0a6896593354254692c?ctid=61fd1d36-fecb-47ca-b7d7-d0df0370a198
mailto:arts.uddannelseskvalitet@au.dk
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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/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/
mailto:arts.uddannelseskvalitet@au.dk
mailto:arts.uddannelseskvalitet@au.dk

