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Retningslinjer for udbud af AU Summer University
kurser ved Institut for Kommunikation og Kultur
Formål med AU Summer University kurser på IKK:


Tiltrække internationale studerende



Markedsføring af engelsksprogede kandidatuddannelser for internationale studerende



Styrkelse af de studerendes fremdrift



’Internationalisation at home’

Ramme for AU Summer University kurser på IKK:


Instituttet indkalder hvert år i april forslag til summer university kurser. Disse
forslag koordineres af studieleder og indstilles herefter til godkendelse i IKK’s
studienævn.



Forudsætning for oprettelse af et summer university kursus: Minimum 20 godkendte (’relativt sikre’) ansøgere efter 1. ansøgningsrunde (inden sidste ansøgningsrunde (restpladsrunden))



Studenterarbejdsbelastning pr. 10 ECTS kursus: Ca. 280 arbejdstimer



Undervisningsperiode pr. 10 ECTS kursus: Normalt to eller tre uger



Antal undervisningstimer pr. 10 ECTS kursus: 52 k-timer (svarende til normeringen på et internationaliseringsvalgfag (IV-fag):



o

Underviser forventes at igangsætte selvstændige studieaktiviteter inden
selve afholdelsen af summer university kurset, således at den samlede
studenterarbejdsbelastning (inkl. eksamen) når ca. 280 arbejdstimer

o

Eventuel vejledning af de studerende er inkluderet i det intensive undervisningsforløbs normering og honoreres derfor ikke særskilt

Eksamen:
o

Et summer university kursus skal udbydes i form af en eksisterende
disciplin i en studieordning (typisk et IV-fag)), og summer university
kurset har dermed denne disciplins eksamensform og -takst
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o

Eksamen bør kunne afsluttes i umiddelbar forlængelse af undervisningens
afslutning af hensyn til de internationale studerende. Valget af eksamensform bør derfor understøtte dette hensyn.
o

Kurser udbudt som IV-fag skal have portfolio som eksamensform.



Udbudssproget er som udgangspunkt engelsk, da både danske og internationale
studerende skal kunne deltage i kurset



Timehonorering:
o

o

VIP som underviser:


VIP-timer pr. 10 ECTS kursus: 52 k-timer x 4 = 208 timer
(eksklusiv eksamen)



Ved flere undervisere: Timepuljen (208 timer) deles mellem
underviserne

DVIP som underviser:
DVIP-timer pr. 10 ECTS kursus: 52 k-timer x 3,5 = 182 timer
(eksklusiv eksamen) til gældende lønsats for eksterne lektorer





(301,48 pr time inkl. feriepenge pr. d. 1. april 2019).

Internationale gæsteundervisere:

 Pr. 10 ECTS kursus: 8.500 EUR



Eventuelle ekstraordinære udgifter til for eksempel særlige events, gæsteforelæsere, ekskursioner, studentermedhjælpere, koordinatorer og lignende i forbindelse med afholdelsen af kurset skal forhåndsgodkendes af studieleder. Derfor
skal der i forbindelse med fremsendelse af forslag til et summer university kursus
foreligge et overslag over eventuelle ekstraordinære udgifter.



Særligt for internationale undervisere:
International Uddannelse varetager ansættelsesforholdene for Internationale gæsteundervisere på hele
kursusforløb ved Institut for Kommunikation og Kultur, AU Summer University.
o

Transport: Betalt transport tur/retur

o

Bolig: Selvfinansieret. Relevante links:
The Department of Mathematics: http://math.au.dk/en/research/facilities/guest-housing/



AU Housing: http://www.au.dk/en/internationalcentre/auhousing/austaffhousingportal/
Møblerede lejligheder:
 http://www.homelike.dk/da
 http://downtownaarhus.dk/lejlighed-7-2-personer
 http://www.cityguest.dk/page_1.php

