Nyhedsbrev juni 2020
AEU under COVID19
AEU har som resten af samfundet være påvirket af COVID-19 og desværre måtte aflyse alle forårets
arrangementer.
Danmark er langsomt ved at åbne op igen, og i AEU er vi derfor optimistiske og tror på, at det efter
sommerferien igen vil være muligt at deltage i arrangementer.
Vi vil løbende være i kontakt med kursusstederne med henblik på at sikre, at du som deltager kan være
helt tryg ved at deltage i vores arrangementer. Kursusstederne overholder de til enhver tid gældende
retningslinjer og anbefalinger fra myndighederne.
Hvis situationen på et tidspunkt betyder, at vi må aflyse eller udsætte et arrangement, som du har tilmeldt
dig, vil du ikke blive opkrævet deltagergebyr. Der vil derfor ikke være en økonomisk risiko for dig
forbundet med tilmelding.
Vi håber derfor, at du og dine kolleger har lyst til at kigge på de mange spændende arrangementer, vi har
planlagt i efteråret, herunder en række helt nye arrangementer, som du kan læse om nedenfor.

Bemanding i sekretariatet
Sladja er efter 11 år i AEU-sekretariatet draget videre til SDU’s Personalekontor for at arbejde med
juridiske opgaver. Vi har til at overtage Sladja’s opgaver ansat kursus- og konferencekoordinator Helle
Larsen.
Stor tak til Sladja for en kæmpe arbejdsindsats i mange år og velkommen til Helle, som vi glæder os til at
samarbejde med.

Digitale materialer
Vi følger med tiden og sparer på brug af papir og udprint - og derfor er nogle af vores arrangementer gået
over til udelukkende at have materiale tilgængeligt digitalt via pc, tablet og mobil. Materialet kan tilgås via
arrangementets hjemmeside og app’en CM Events. Du vil som tilmeldt blive orienteret om, hvordan
materialet vil være tilgængeligt for dig.

Nye arrangementer i efteråret 2020
Seminar om GDPR, 4.-5. november
Føler du dig helt klædt på til at hjælpe din organisation administrativt med at efterleve GDPR
forordningen?
Hvis ikke, så vil du på dette seminar få mulighed for at møde eksperter og dele erfaringer med
universitetskollegaer, som sidder med de samme problemstillinger som dig.

Tilmeldingsfrist: 4. september
Læs mere og tilmeld dig her

Temadag om den nye ferielov, 27. oktober
Bliv klogere på de nye ferieregler på statens område og få mulighed for sparring med kolleger. Vi stiller
skarpt på de nye ferieregler med en blanding af kompetente oplægsholdere og fælles drøftelser, hvor du
kan stille spørgsmål til det nye regelsæt. Du får også rig mulighed for at få sparring med kolleger fra andre
universiteter.
Tilmeldingsfrist 11. september.
Læs mere og tilmeld dig her

Kursus i psykisk arbejdsmiljø for arbejdsmiljøgruppen, 9.-10. september
Vi er hinandens arbejdsmiljø og alle har ansvar for, at det fungerer. Dette kursus giver dig et
grundlæggende kendskab til psykisk arbejdsmiljø, og du får inspiration til, hvordan du i
arbejdsmiljøgruppen kan hjælpe din afdeling med at spotte og håndtere situationer, hvor det psykiske
arbejdsmiljø er under pres.
Tilmeldingsfrist 3. juli.
Læs mere og tilmeld dig her

Arrangementer i efteråret 2020 med ledige pladser
Rigtig mange har allerede tilmeldt sig vores arrangementer i efteråret, men der er fortsat ledige pladser.
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Forvaltningsret for ikke-jurister, 19.-21. august, frist 12. juni, læs mere her
Psykisk arbejdsmiljø for arbejdsmiljøgruppen, 9.-10. september, frist 3. juli, læs mere her
Kursus i administration af EU-projekter, 21.-23. september, frist 17. juli, læs mere her
Kursus i personaleadministration og personalepolitik, 21.-23. september, frist 12. juni, læs mere
her
Seminar for chefsekretærer, 23.-24. september, frist 12. juni, læs mere her
Kursus i ph.d.-administration, 30. september – 2. oktober, frist 6. august, læs mere her
Seminar for universitetssektorens ledelsessekretariater, 1.-2. oktober, frist 3. august, læs mere
her
Basiskursus i uddannelsesledelse ved danske universiteter, 5.-6. oktober og 23.-24. november,
frist 14. august, læs mere her
AC-Vejlederuddannelsen, Grundmodul, 19.-21. oktober og 16.-17. november, frist 19. august, læs
mere her
Business Intelligence netværksarrangement, 26. oktober, frist 21. august, læs mere her
Temadag om den nye ferielov, 27. oktober, frist 11. september, læs mere her
God E-mail-kommunikation med studerende, 27.-28. oktober, frist 21. august, læs mere her
Seminar for medarbejdere på internationale kontorer, 29.-30. oktober, frist 28. august, læs mere
her
Seminar om deltidsuddannelser, 3.-4. november, frist 1.september, læs mere her
Ledelseskonference for administrative ledere, 3.-4. november, frist 10. august, læs mere her
Seminar om GDPR, 4.-5. november, frist 4. september, læs mere her
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Årligt ligestillingsseminar i netværket GEAR:DK, 4.-5. november, frist 4. september, læs mere her
Kvalitetsdag 2020, 6. november, frist 4. september, læs mere her
Kursus i Rammer og regler for studieadministration på universiteterne, 17.-18. november, frist 15.
september, læs mere her
AC-vejlederuddannelsen, Temamodul: Vejledning til den digitale generation, 23.-24. november,
frist 23. september, læs mere her
HR Konferencen, nye datoer udmeldes snarest, læs mere her
Kursus i forvaltningsret for ikke-jurister, 30. november - 2. december, frist 29. september, læs
mere her
Seminar for administrative medarbejdere, 8.-9. december, frist 9. oktober, læs mere her

Vi glæder os til at se dig til vores arrangementer i efteråret 2020.
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