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Konstituerende møde i studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund 
Bygning 1461, lokale 516 
Onsdag 16. januar 2019 kl. 12.00-13.00 
 

Dagsorden 

DAGSORDEN 
 
Det konstituerende møde for det nye studienævn ligger umiddelbart forud for det sid-
ste ordinære møde (2019-1) for det afgående studienævn. Alle er velkomne til at del-
tage i både det konstituerende og det ordinære møde. 
 
1. Navnerunde 
 
2. Orientering om studienævnets arbejde ved formanden 

Præsentation af studienævnets hjemmeside, forretningsorden, årshjul, mødeda-
toer og mulige mødepunkter. 

 
3. Runde for nye og gamle studenterstudienævnsmedlemmer: arbejdet i 
studienævnet set fra de studerendes perspektiv – håb, erfaringer og kon-
struktiv kritik 
 
4. Valg af formand blandt VIP-medlemmer 
 
5. Valg af næstformand blandt nyvalgte studerende 
 
6. Nedsættelse af forretningsudvalg 

Studienævnets forretningsudvalg består af studienævnsformanden/en afdelings-
leder og næstformanden/en studerende. Det skal være paritetisk sammensat, og 
da afgørelseskompetence i hastesager kan delegeres til studienævnets formand 
(forretningsordenens § 5), er det en fordel, at studienævnsformanden kender for-
retningsudvalgets praksis. 

 
7. Valg til aktivitetsudvalget 

Der skal vælges 2 VIP og 2 studerende. 
 
8. Valg til institutforum 

Der skal udpeges tre studerende fra studienævnet til Institutforum ved IKS. De 
udpegede behøver ikke være valgt til noget organ i forvejen. Valgperioden er 1 år. 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/kultur-og-samfund/
http://studerende.au.dk/fileadmin/user_upload/Forretningsorden-SNIKS-december2012.pdf
http://studerende.au.dk/fileadmin/user_upload/AArshjul_Studienaevn_Arts_2019.pdf
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9. Planlægning af møder i F19 
Af bilag 9.1 fremgår mulige punkter til fremtidige møder. 

 
10. Eventuelt 
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