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

 
TIL ORIENTERING 
 
Vintereksamen 2020/2021 
Udvalget for Uddannelse diskuterer i denne uge rammerne for vintereksamen med henblik på, at 
studerende kan gennemføre eksamen på en sundhedsmæssigt og fagligt forsvarlig måde. 
Uddannelsesnævnene og studienævnene på Arts har udarbejdet beskrivelser af, hvordan campus-
eksamener kan gennemføres, hvis der ikke er adgang til campus. Dekanatet har kommenteret og godkendt, 
og stort set alle mundtlige prøver på fakultetet vil i givet fald blive omlagt til zoom, mens skriftlige 
tilsynsprøver i givet fald vil blive omlagt til korte bundne hjemmeopgaver. 
 
Så snart de overordnede rammer for AU er kendt og konkretiseret, vil de blive formidlet på 
underviserportalen og studieportalen. Vi arbejder også med løsninger for, hvordan og hvornår studerende 
kan se information om prøvens format ved en evt. omlægning.  
 

Udgående udvekslingsophold i foråret 2021 
Alle Arts studerende, som er godkendt til et udvekslingsophold via en mobilitetsaftale på Arts eller AU, 
modtog i september mail med information om rammerne for deres kommende udvekslingsophold i foråret 
2021. Mailen indeholdt bl.a. information om særlige coronarelaterede opmærksomhedspunkter, fx 
hvordan de studerende er stillet i forhold til undervisning på Arts, hvis de selv vælger at aflyse deres ophold 
eller opholdet aflyses af deres værtsuniversitet. 
  
Ved udgangen af oktober forventer ca. 200 af de 345 artsstuderende, som har fået godkendt et 
udvekslingsophold via en mobilitetsaftale, at tage af sted på udveksling i foråret 2021 
 
 
Studiediagrammer for nye tilvalgs- og kandidatstudieordninger til 2021 er nu online på 
studieguiden  
Det nu muligt at se studiediagrammer for de nye tilvalgs- og kandidatstudieordninger, der træder i kraft til 
2021. Studiediagrammerne kan ses på studieguiden: www.tilvalg.au.dk og www.kandidat.au.dk sammen 
med en lille tekst om, hvilke ændringer der arbejdes med i den igangværende studieordningsrevision. 
 
Studerende har hermed mulighed for at orientere sig i en uddannelses ændrede struktur og tankerne bag 
ændringerne, før de søger optag og deltager i vejledningsarrangementer i kommende tid. 
Studieordningerne offentliggøres 1. marts 2021 i deres fulde længde. 
 
 
Regel om studieaktivitetskrav bortfalder fra sommeren 2021 
Universitetsledelsen har drøftet AU’s fremdriftsregler og besluttet, at afskaffe reglen om studieaktivitet 
gældende fra sommeren 2021. Dette betyder, at studerende fra sommeren 2021 ikke længere kræves at 
optjene 45 ECTS om året for at bevare deres studieplads. 
 

http://www.tilvalg.au.dk/
http://www.kandidat.au.dk/
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Argumentet for at afskaffe reglen har været at give studerende mere fleksibilitet i planlægningen af deres 
studieforløb. Dog skal studerende fortsat sikre sig ikke at blive forsinket med mere end 30 ECTS for at 
beholde deres SU. 
 
Universitetsledelsen har ligeledes besluttet at fastholde fremdriftsreglen om maksimal studietid som består 
i, at studerende skal færdiggøre deres studie inden for normeret studietid + ½ år. 
Argumentet for at fastholde reglen er, at den bidrager til at skabe struktur og tydelige rammer om de 
studerende studieforløb samt skabe studieårgange som i højere grad følges ad.  
 
En længere version af nyheden med udtalelser fra Prorektor, Berit Eika, kan tilgås her: 
https://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/fremdrift-au-afskaffer-en-regel-og-fastholder-resten/  
 
 
Summer University 2021 
24 Summer University fag er nu godkendt i studienævnene og oprettet i systemerne.  
Fagene fremgår af denne udsøgning i kursuskataloget: 
https://www.kursuskatalog.au.dk/da?year=2021&period=9&faculty=1 
 
Fagene fordeler sig således: 
IKK: 15 indmeldte, 6 nye, 9 genudbud – alle IV-fag 
IKS: 7 indmeldte, 4 nye, 3 genudbud – alle IV-fag 
DPU: 2 indmeldte, 2 nye udbud – valgfag på KA pæd. soc. 
 

  2021 2020 2019 
  IKK IKS DPU Samlet IKK IKS DPU Samlet IKK IKS DPU Samlet 
Udbudte 15 7 2 24 14 4 0 20 10 2 0 12 
Afholdte - - - - 10 1 0 11 8 2 0 10 

 
Det videre arbejde med blandt andet markedsføring overgår nu til AU Summer University. 
 
 
Timetælling E20 er afsluttet 
Timetællingen på AU:  

• Synliggør antallet af de undervisnings- og vejledningstimer fordelt på VIP-, DVIP- og instruktortimer, 
den enkelte uddannelse planlægger at udbyde til studerende. Data offentliggøres efterfølgende på  
Uddannelseszoom og Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside. 

• Indgår i Aarhus Universitets udviklingskontrakt, hvor universitetet har forpligtet sig til at udbyde et 
minimum antal undervisningstimer for samtlige bachelor- og kandidatuddannelser. 

• Leverer data til det datamateriale, der bruges til årlig status og uddannelsesevalueringer: 
o Planlagte konfrontationstimer (indikator 3) 
o Forskningsdækning - VIP/DVIP-ratio (indikator 6a)  
o Forskningsdækning - VIP dækningsgrad af minimumstimer (indikator 6c)  

I E20 lever alle uddannelser på Arts op til minimumskravene om i gennemsnit at udbyde 168 
konfrontationstimer pr. semester på bacheloruddannelser og 112 konfrontationstimer pr. semester på 
kandidatuddannelser. 

 
 
 

https://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/fremdrift-au-afskaffer-en-regel-og-fastholder-resten/
https://www.kursuskatalog.au.dk/da?year=2021&period=9&faculty=1
https://medarbejdere.au.dk/administration/internationalt/ausummeruniversity/information-til-au-undervisere/
https://www.ug.dk/vaerktoej/uddannelseszoom/
https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/timetal
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ARRANGEMENTER 
Invitation til seminar 3 om koblingen mellem Arts uddannelser og omverdenen 
Dekanatet på Arts og Arts Karriere inviterer alle undervisere og administrativt personale til tredje seminar 
om, hvordan vi kobler Arts uddannelser med omverdenen. Seminarrækken lægger op til arbejde og 
diskussion om, hvordan vi som fakultet bygger bro mellem uddannelse og arbejdsliv. 
 
På dette tredje seminar vil temaet være ’Praksiseksempler på Arts’, hvor undervisere fra Arts giver 
eksempler på, hvordan de har integreret karriere- og relevansperspektiver i deres undervisning. 
 
Seminaret foregår online via Zoom tirsdag d. 17. november 2020 kl. 8.30-9.45. Tilmelding her senest 
torsdag den 12. november 2020. 
Alle er velkomne. Deltagelse i første og andet seminar er ikke en forudsætning for at deltage. 

 
VIGTIGE DEADLINES 
Studiemiljøundersøgelsen 2020  

 

Trivsel, feedback, kontakt til underviserne, stress og ensomhed samt chikane. Det er blot nogle af emnerne i 
spørgeskemaet til den studiemiljøundersøgelse, som i uge 43 landede hos alle AU-studerende. 
 
Undervisere og ansatte med kontakt til de studerende opfordres til at gøre de studerende opmærksomme på 
undersøgelsen. Prorektor Berit Eika understreger, at den er et af universitetets vigtige redskaber i arbejdet 
med at sikre det bedst mulige studie- og læringsmiljø for de studerende. 
 
”Resultaterne indgår i vores løbende kvalitetssikringsprocesser og bruges som afsæt for lokale handleplaner 
på de enkelte fakulteter og uddannelser. Jo højere svarprocent, jo mere målrettet kan vi bruge resultaterne i 
vores videre arbejde.” 

Studiemiljøet blev sidst undersøgt i 2017. Som noget nyt er AU’s studiemiljøundersøgelse i år integreret i 
Uddannelses- og Forskningsministeriets nationale spørgeskema, som bl.a. indgår i ministeriets arbejde med 
Uddannelseszoom og Læringsbarometeret. Med én samlet undersøgelse imødekommer AU bl.a. de 
studerendes ønske om færre spørgeskemaer. Undersøgelsen kører frem til 15. december, og resultaterne 
offentliggøres i foråret 2021. Læs mere om studiemiljøundersøgelsen 
 
 

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://events.au.dk/artsomverden/conference
https://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/studiemiljoeet-under-lup/
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

