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Så er efterårssemesteret gået i gang, og I får lige et nyhedsbrev med et par oplysninger i forhold til uddannelsen. 

Proces for tildeling af specialevejledere 
Studiekontoret har over for de studerende meldt ud, at sidste frist for at søge specialevejleder til foråret 2017 er 1. 
november 2016. Vi diskuterede på sidste møde i Uddannelsesnævnet, om vi skulle begynde at fordele studerende på 
vejledere løbende op til fristen (i realiteten efter først-til-mølle princippet). Imidlertid var holdningen blandt de 
studerende, at det ville skabe et uheldigt pres blandt de studerende for at være først ude. Uddannelsesnævnet 
besluttede på den baggrund, at der først tildeles specialevejledere efter fristen 1. november. 

De studerende kan på blanketten kun redegøre for temaet for deres speciale, ikke ønske en vejleder. Det vil imidlertid 
være en hjælp i forhold til fordelingen, hvis de skriver et forslag til vejleder. Det er i den forbindelse vigtigt, at der er tale 
om et ønske ikke en bestilling, og at man i lighed med det, der gælder til jul, ikke nødvendigvis får, hvad man ønsker sig. I 
skal altså ikke love studerende, at I kan vejlede dem. 

Janne og Dan er ved at skaffe overblik over, hvem der kan vejlede hvor mange specialestuderende til foråret. 

Jeg ved, at vi gerne vil have de studerende i gang med speciale allerede i 3. semester, og fordelen vil derfor også ske 
hurtigst muligt efter 1. november. 

Fortrolige oplysninger i eksamensopgaver 
Med overgangen til elektronisk aflevering af eksamensopgaver, er det blevet muligt at vedhæfte bilag (som for eksempel 
transkribering af interview) inde i systemet. Digital eksamen er sikret på vores eget netværk og sendes via en sikker 
forbindelse. Der er derfor ikke problemer med at uploade fortrolige oplysninger i systemet. Specialer slettes ikke fra 
systemet, men almindelige eksamensopgaver slettes efter et år. 

Det er til gengæld ifølge AU’s IT-sikkerhedspolitik ikke tilladt at opbevare fortrolige oplysninger som interviewudskrifter 
på offentlige tjenester som f.eks. Dropbox:  

 

 

 

 

 

/ Anne 

“Privat udstyr eller offentlige tjenester, som fx DropBox, må ikke benyttes til opbevaring eller 
behandling af informationer og data, der af AU er klassificeret som fortrolige eller følsomme. Det 
gælder også i forbindelse med opgaveløsning og lignende.” 

Fra AU’s IT-sikkerhedspolitik 
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