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

 
TIL ORIENTERING 
 
Valgfag for foråret 2021 kan nu ses i kursuskataloget 
Alle valgfag for foråret 2021 er nu synlige i kursuskataloget. Tilmeldingsperioden for de studerende er 1.-5. 
november. 
 
 
God afvikling af studievelkomsten 2020 
Som så meget andet var studievelkomsten 2020 også under påvirkning af Covid-19-situationen og blev 
afviklet under væsentligt anderledes rammer i år – bl.a. med flere digitale aktiviteter og kortere dage. Med 
en stor indsats fra alle lykkedes det at skabe rigtig gode velkomstprogrammer for de nye studerende, og 
der var stor ros til tutorerne i årets evalueringer. Evalueringerne er nu sendt ud til afdelingsledere og 
behandles på UN og SN i løbet af september/oktober.   
 
 
Første runde af Akademiker i Erhvervslivet 
Projektet Akademiker i Erhvervslivet, som hører til i Arts Karriere, har sendt de første 17 dimittender fra 
alle tre institutter på Arts ud i deres første job i 21 midtjyske virksomheder. Virksomhederne tæller blandt 
andet teknologivirksomheder, hudpleje- og bilforhandler, restaurationsvirksomheder og social-økonomisk 
virksomhed. 
 
Dimittenderne er ansat i projektet på Arts og ”udlånes” som medarbejder til virksomhederne i 3 måneder. 
Halvdelen af ansættelserne finder sted i efteråret 2020 og den anden halvdel i efteråret 2021. Projektet 
bidrager desuden med cases til profilfaget Humanistisk Innovation og afholder løbende arrangementer for 
de studerende. Det næste på programmet er en dagstur til Ringkøbing-Skjern. 
 
Studerende kan melde sig ind i AiE-Netværket på LinkedIn, og alle kan følge med i de gode historier fra 
projektet på hjemmesiden www.akademikerierhvervslivet.au.dk 
 
 
Efterårets spørgeskemaundersøgelser til Uddannelseszoom og Læringsbarometer 
I uge 43 modtager universitetsstuderende og dimittender via deres e-Boks en invitation til at deltage i 
spørgeskemaundersøgelser, der giver data til Uddannelseszoom og Læringsbarometret og dermed også 
dele af det datamateriale som UN behandler i april/maj (studiemiljø og studieintensitet). Vi opfordrer 
derfor til at såvel studerende som undervisere gør en indsats i forhold til at motivere de studerende til at 
besvare spørgeskemaet. 
Uddannelses- og forskningsministeriet har desuden udgivet et katalog med inspiration til øget 
studieintensitet - med et eksempel fra første semester på DPUs kandidatuddannelse pædagogisk psykologi 
og andre uddannelsesinstitutioner. Kataloget indeholder eksempler på tilrettelæggelse af virkningsfulde 
fuldtidsuddannelser. Læs mere her. 
 

https://kursuskatalog.au.dk/da?year=2021&period=1&faculty=1
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/artskarriere/arrangementer/vis-arrangement/artikel/udvid-din-horisont/
https://www.linkedin.com/groups/8865620/
http://www.akademikerierhvervslivet.au.dk/
https://www.ug.dk/vaerktoej/uddannelseszoom/
https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/laeringsbarometer
https://ufm.dk/publikationer/2020/inspirationskatalog-gode-eksempler-pa-videregaende-uddannelsers-arbejde-med-studieintensitet
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Halvårlige uddannelsesdata, KOT-hovedtal og nyeste ledighedsdata i Power BI 
Analyse og indberetning har afsluttet arbejdet med de halvårlige uddannelsesdata for 1. halvår 2020. AU 
Uddannelses halvårlige status indeholder en række nøgletal og andre tal af særlig interesse vedrørende 
AU's uddannelser, eksempelvis ansøgninger og optag, STÅ, eksamensstatistik, Summer University og EVU. 
Den halvårlige status findes i to udgaver, et pdf-print og en Power BI-rapport ’UDD halvårlig status 012’. I 
pdf-printet er tallene fordelt efter fakultet. I Power BI-rapporterne er tallene så vidt muligt fordelt på 
fakulteter, institutter og uddannelser og tillader sammenligning. Her findes også nærmere information om 
tallene, fx definitioner. Rapporterne indeholder sammenligninger over 5 år, hvor det er muligt og 
hensigtsmæssigt. 
 
Hent også app ’UDD Emnerapporter 014’, med oplysninger om fx: 

• ”KOT-hovedtal” er en ny Power BI-rapport, som giver et overblik over 1. prioritetsansøgere samt 
tilbudt optag til de otte universiteter over en årrække baseret på data fra Den koordinerede tilmelding - 
KOT. Rapporten er opdateret med KOT-hovedtal 2020, og der er fokus på AU's uddannelser samt 
benchmark med de øvrige universiteter. For adgang til rapport tryk her. 

• ”Ledighed (nyeste)” er opdateret med de nyeste ledighedsdata for professionsbachelor- og 
kandidatdimittender. Det betyder, at det er muligt eksempelvis at se dimittenderne fra årgang 2019 og 
deres ledighedsgrad for 2. kvartal. Data opdateres fire gange årligt. For adgang til rapport tryk her. 

 
Der er desuden udarbejdet en oversigt over Power BI-produkter i AU Uddannelse, som giver indblik i 
indhold og datatype samt oplysninger om det er statiske eller live data. Oversigten findes her.  
Læs mere om Power BI og find vejledning til adgang her (FAQ). Har du problemer med at få adgang eller er 
der spørgsmål til rapporten, kan du skrive til arts.uddannelseskvalitet@au.dk.  
 

 
ARRANGEMENTER 
 
Karrierearrangementer resten af 2020 
Arts Karriere er klar med programmer for resten af 2020. Og grundet Covid-19 er alle arrangementer fortsat 
online. 
 
Arrangementsoversigt: 
Mandag den. 19. oktober: Uddannet fra DPU – hvad så nu? 
Onsdag den. 21. oktober: Job som akademisk medarbejder, AC’er 
Mandag den 26. oktober: Erhvervsspeciale – er det noget for dig? 
Torsdag den 29. oktober: Kig frem i bakspejlet 
Mandag den 2. november: Vejledningslandskabet 
Torsdag den 5. november: CV og ansøgning 
Mandag den 9. november: LinkedIn 2 – de næste skridt 
Onsdag den 11. november: Virtuel Karrieremesse for Cand.it 
Mandag den 16. november: Kommunikation i det private 
Onsdag den 18. november: Projektorienteret forløb -  er det noget for dig? 
Torsdag den 19. november: Fra Næstved til Europa-Kommissions oversættelsestjeneste. 
Mandag den 23. november: Morgenbriefing: Fuldmægtig hos Uddannelses- og Forskningsministeriet. 
 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/Strategi_og_ledelse/kvalitetsarbejde/Power_Bi/AU_Uddannelse_-_status_for_1._halvaar_2020.pdf
https://app.powerbi.com/Redirect?action=OpenApp&appId=ec88f6d7-19a0-43f5-8fcf-edaf77a00aff&ctid=61fd1d36-fecb-47ca-b7d7-d0df0370a198
https://app.powerbi.com/Redirect?action=OpenApp&appId=29422829-5501-4fbb-b359-c7715b9d7298&ctid=61fd1d36-fecb-47ca-b7d7-d0df0370a198
https://app.powerbi.com/Redirect?action=OpenReport&appId=29422829-5501-4fbb-b359-c7715b9d7298&reportObjectId=9e66b9fa-ec0d-4480-8040-08ea5d88b011&ctid=61fd1d36-fecb-47ca-b7d7-d0df0370a198
https://app.powerbi.com/Redirect?action=OpenReport&appId=29422829-5501-4fbb-b359-c7715b9d7298&reportObjectId=0bad04bb-f3bf-49f8-908b-cc7a73c73653&ctid=61fd1d36-fecb-47ca-b7d7-d0df0370a198
https://medarbejdere.au.dk/strategi/uddannelse/kvalitetsarbejde-paa-aarhus-universitet/au-uddannelse-ledelsesinformation-i-power-bi/
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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Udover ovennævnte arrangerer Arts Karriere en kompetenceworkshop og et arrangement om Karriere med 
særlige behov som funktionsnedsættelse eller psykisk sårbarhed. De to er blot ikke fastlagt endnu. 
Læs mere om de enkelte arrangementer på Arts Karrieres hjemmeside: 
www.studerende.au.dk/artskarriere 

 
VIGTIGE DEADLINES 
 
Indmeldelse af Internationaliseringsvalgfag på IKK og IKS 
Indkaldelsen af næste omgang internationaliseringsvalgfag (IV-fag), som skal udbydes E21/F22 er sat i gang. 
Hver afdelingsleder er fortsat ansvarlig for at levere i alt 3 udbud til E21/F22 senest den 20. november 
2020 via denne online formular. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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. 

http://www.studerende.au.dk/artskarriere
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/undervisning/collecting-proposals-for-internationalisation-electives/
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
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