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

 
TIL ORIENTERING 
 
Selvplagiat 
Det har vist sig, at fakulteterne på AU har forholdt sig forskelligt til retningslinjerne omkring selvplagiat, dvs. 
hvor den studerende uden henvisning til forlægget gengiver dele af en tidligere eksamensbesvarelse eller -
opgave (som vedkommende altså selv har skrevet). Problemstillingen har været drøftet i Udvalget for 
Uddannelse, som besluttede, at det forhold, at en studerende genbruger dele af en tidligere indleveret, 
men ikke i helheden godkendt opgave uden at henvise hertil i den sidst indleverede opgave, ikke bør tælle 
som plagiat. Studerende må altså gerne arbejde videre med en dumpet opgave inden for samme fag 
(eksamen) uden at citere sig selv. Alene på tværs af fag (eksamener) skal studerende således citere sig selv 
for at undgå plagiat. 
Dette har hele tiden været praksis på Arts, og sådanne tilfælde skal derfor fortsat ikke indberettes.  
Læs mere om plagiat her Mistanke om plagiat. 
 

 
Studieordningsændringer 1. september 
Ændringer til efterårsfag 2020, der træder i kraft 1. september 2020, blev offentliggjort i kursuskataloget 
senest 1. april 2020. Disse ændringer fremgår først af studieordningen 1. september 2020, og det er derfor 
en god idé for undervisere at orientere sig i kursuskataloget for de fag, man underviser i her i efteråret. 

Alle studieordningsændringer vil kunne ses af studieordningerne pr. 1. september 2020 - både for forårs- og 
efterårsfag samt justeringer af generelle regler. Nyhedsbrevet for september vil indeholde yderligere 
information herom. 
 
Nye studeordninger træder ligeledes i kraft 1. september 2020 og har været synlige siden 1. marts/1. april 
2020. 
 
 
Se bachelorernes videre forløb på AU i Power BI  
Data om bachelorernes videre forløb er tilgængelig i emnerapport 014 i Power-BI. Under Færdiguddannede 
– Bachelorers videre forløb på AU er det muligt at få et overblik over, hvor mange færdiguddannede AU-
bachelorer, der fortsætter på en kandidatuddannelse på Aarhus Universitet.  
Tallene viser, om de studerende læser på en kandidatuddannelse, uanset om bacheloruddannelsen er 
adgangsgivende til kandidatuddannelsen. 
Det er også muligt at se Sabbat mellem bacheloruddannelse og kandidatuddannelse og fordelingen mellem 
køn, alder og nationalitet. 
Data er udtrukket marts 2020. 
 
Læs mere om Power BI og find vejledning til adgang her (FAQ). Har du problemer med at få adgang eller 
spørgsmål til rapporten, kan du skrive til arts.uddannelseskvalitet@au.dk.  

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/eksamen/mistanke-om-plagiat/
https://app.powerbi.com/groups/me/apps/29422829-5501-4fbb-b359-c7715b9d7298/reports/6eb9b05b-d628-4b24-99d6-171b3c456bb7/ReportSection
https://app.powerbi.com/groups/me/apps/29422829-5501-4fbb-b359-c7715b9d7298/reports/6eb9b05b-d628-4b24-99d6-171b3c456bb7/ReportSection?route=groups%2Fme%2Fapps%2F29422829-5501-4fbb-b359-c7715b9d7298%2Freports%2F6eb9b05b-d628-4b24-99d6-171b3c456bb7%2FReportSection&noSignUpCheck=1
https://medarbejdere.au.dk/strategi/uddannelse/kvalitetsarbejde-paa-aarhus-universitet/au-uddannelse-ledelsesinformation-i-power-bi/
mailto:arts.uddannelseskvalitet@au.dk
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VIGTIGE DEADLINES 
 
Har du lyst til at lave et Summer University kursus i 2021? 
Det er tid til at komme med forslag til AU Summer University kurser i 2021. Fristen for indsendelse af 
forslag er den 1. september 2020. Så tal med din afdelingsleder, hvis du har lyst til at prøve kræfter med et 
sommerskole-kursus. Læs mere her. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 kan ses på Arts Underviserportal og på Nyhedsbrev fra Arts Studier. 
 
Afdelingsledere, afdelingskonsulenter, studieledere, uddannelseskonsulenter og nævn på Arts modtager 
automatisk nyhedsbrevet. Andre interesserede med tilknytning til Arts 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/administration/internationalt/ausummeruniversity/information-til-au-undervisere/arts/
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
mailto:arts.uddannelseskvalitet@au.dk
mailto:arts.uddannelseskvalitet@au.dk

