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Selv om der har været sommerferie, er der sket så meget, der har betydning for uddannelserne, at jeg 

mener, at det er tid til et lille nyhedsbrev. Det følger her. 

Eksamen vinteren 2016/2017 
Bortset fra valgfaget i Livshistorier og biografisk forskning, der har afleveringsfrist 6. september, da det 

er et sommerfag, fastholdes de hidtidige frister for efterårets fag. Det vil sige: 

Vintereksamen 2016/2017  

Alle afleveringer foregår digitalt via www.eksamen.au.dk (med undtagelse af specialer, - læs regler for 

aflevering af specialer her)  

5. januar 2017 inden kl. 14.00: Afleveringsfrist for opgaver med mundtligt forsvar  

12. januar 2017 inden kl. 14.00: Afleveringsfrist for skriftlige opgaver  

Mundtlige forsvar forventes afholdt i uge 3 og 4 (16. - 27. januar 2017) 

 
For reeksamen gælder: 

9. februar 2017: Afleveringsfrist for opgaver med mundtligt forsvar 

28. februar 2017: Afleveringsfrist for rent skriftlige opgaver 

Mundtligt forsvar forventes afholdt i uge 8 (20.-24. februar) 

 

Specialer 
Den første gruppe, der blev tilmeldt specialet samtidig pr. 1. februar 2016, skulle her 1. august have 

afleveret deres speciale. Desværre ser det ud til, at det er et mindretal, der afleverer til tiden. Det kan 

der være mange gode grunde til. Ikke desto mindre er det uheldigt: 

 Ikke alene går vi glip af færdiggørelsesbonus, hvis ikke de studerende bliver færdige på normeret tid, 

ARTS og DPU skal også betale en betragtelig bøde til ministeriet. Det får betydning for vores 

økonomi, og kan i sidste ende komme til at koste stillinger 

 Fremover vil de studerende have endnu mindre tid til at skrive deres speciale (4 måneder). 

 

De studerende tilmeldes automatisk specialet, når de når 4. semester, uden mulighed for at melde fra. 

Vi kan på den baggrund samlet for de to campusser regne med ca. 100 studerende, der skal have 

specialevejleder til foråret. Fristerne vil i den forbindelse være: 

 

 

http://www.eksamen.au.dk/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/bachelorprojekt-og-speciale/speciale-paa-arts/


1. november 2016: Ansøgning om specialevejleder 

16. december 2016: Seneste frist for tildeling af specialevejleder 

20. april 2017: Indsendelse af foreløbig titel 

1. juni 2017: Aflevering af speciale 

30. juni 2017: Frist for bedømmelse af speciale 

 

Det er muligt at underskrive specialevejledningsaftale allerede i løbet af 3. semester, uden at det tæller 

som påbegyndt speciale i forhold til de 4 måneder. 

 

I lighed med andre opgaver, afleveres specialer med afleveringsfrist 2. januar 2017 og fremover 

elektronisk. 

 

Vore nye studerende 
I næste uge (uge 34) er der introdage for de nye studerende. Der har i alt været 218 ansøgere til Emdrup 

og 165 til Århus. 

Der er i alt optaget 87 i Emdrup og 66 i Århus. Erfaringsmæssigt er der dog en del af disse, der aldrig 

møder op, så det reelle antal studerene vil være mindre. 

De studerende er i lighed med sidste år optaget på baggrund af en samlet vurdering af deres 

karaktergennemsnit og en relevansbeskrivelse (http://kandidat.au.dk/optagelse/adgangskrav/hvad-skal-

der-staa-i-en-relevansbeskrivelse/) 

Som et forsøg gennemføres der et ”introduktionskursus” for de nye studerende i uge 35. Håbet er, at 

det kan nedbringe frafaldet.  

Det skal desuden registreres, hvilke studerende, der møder op de første undervisningsgange. Formålet 

er at kontakte dem, der ikke møder op med henblik på at få identificeret dem, der har brug for støtte 

eller reelt aldrig er begyndt (for eksempel fordi de er blevet optaget på en anden uddannelse, men bare 

ikke har meldt fra). 

Institutionsakkreditering 
I forbindelse med Århus Universitets arbejde for at blive institutionsakkrediteret blev 

kandidatuddannelsen før sommerferien udvalg til særligt eftersyn for at se, om AU har styr på 

kvalitetssikringen. Det medførte et behov for diverse dokumentation her lige efter sommerferien. 

Lykkes det AU at blive institutionsakkrediteret, vil man blandt andet fremover selv kunne godkende (og 

nedlægge) uddannelser. 

 

/ Anne Larson 

http://kandidat.au.dk/optagelse/adgangskrav/hvad-skal-der-staa-i-en-relevansbeskrivelse/
http://kandidat.au.dk/optagelse/adgangskrav/hvad-skal-der-staa-i-en-relevansbeskrivelse/

