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KOMMENDE VIGTIGE
DATOER/ARRANGEMENTER:

Plakaterne har ramt Arts 5 forskellige campus og varsler
universitetsvalget. Igen i år kæmper vi for pladser i
Studienævn, Akademiskråd og Universitetsbestyrelsen. Dem
du vælger at stemme på, bliver din stemme det næste år,
når sager fra om du skal have kompendier på 2. semester til
om universitetet skal slække på fremdriftsreglerne (de regler
der kræver at man består et bestemt antal ECTS-point om
året og en sag vi netop nu har oppe at vende med
universitetet). Vores styrke som dit lokale fagråd, som dit
fakultetsråd og som dit studenterråd er at vi kan stå
sammen i fælles kampe, og samtidig har vi kontakt ud i hver
eneste afdeling når en beslutning på højt plan, kommer til at
påvirker helt nede på lokalt plan. En stemme på
studenterrådet bliver en stemme på dit lokale fagråd, fordi vi
arbejder sammen for at repræsentere alle vores
medstuderende på alle niveauer.

Det sidste valgår har været meget præget af Coronakrisen,
og det er også det studenterrepræsentanterne på forskellige
niveauer har arbejdet med. Det blev meget tydeligt hvor
vigtigt det er at beslutningerne bliver truffet lokalt – husker I
da vores eksamener blev omlagt til B-prøve uden nogen
involvering af studerende eller Uddannelsesnævn?
Beslutningen blev omstødt og beslutningen blev lagt ud i
Uddannelsesnævnene da vi rakte ud til dekanatet på jeres
opfordring.

ARTSRÅDETS NYHEDSBREV

9. - 12. nov Universitetsvalg

stem på au.dk/valg

Husk at I altid kan spørge, om vi
vil komme ud og præsentere
universitetsvalget på jeres hold
eller sende jer understøttende
materiale til egne
præsentationer

Artsrådsmøde d. 24 nov
Tema TBA - men det skal nok
blive spændende. 

HVORFOR SKAL DU STEMME LOKALT?

https://www.facebook.com/events/428891921155274/
https://www.facebook.com/events/428891921155274/
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ET MERE BÆREDYGTIGT UNIVERSITET

Som din studenterrepræsentant gør vi mere end bare
at reagere på udfordringer, når de opstår, vi er også
med til at påvirke universitetets generelle strategi og
udvikling. Vi har været med til at sætte den grønne
omstilling på dagsordenen, via vores
bestyrelsesmedlemmer i Universitetsbestyrelsen.
Aarhus Universitet vedtog sin Klimastrategi tidligere på
året, og i april nåede vi en af delmålene – vi har omlagt
vores energiforbrug til at komme fra 100% grøn energi.
Som tidligere år vil vi blive ved med presse den grønne
dagsorden – og særligt sørge for at studerende også
bliver prioriteret i omstillingen.
Vi ønsker jer alle en rigtig god semester start på og
campus og zoom!

Et mangfoldigt Arts
Arts Fakultet er et af de største og det mest diverse
fakultet på Aarhus Universitet. Vi er 9.500 studerende
fordelt på 5 campus og 86 uddannelser. Vi spænder fra
områdestudier, til virksomhedskommunikation, til
æstetiske fag til pædagogiske uddannelser og meget
mere. Det betyder også, at de uddannelsesmæssige
spørgsmål ikke har ét svar for vores fakultet. Artsrådet
har altid troet på, at de bedste beslutninger bliver
truffet lokalt, og at de studerende kender deres
uddannelse bedre end en administration gør. Derfor er
det også vigtigt at det vores lokale repræsentanter fra
fagråd, fakultetsråd og studenterråd som bliver vores
repræsentanter – fordi det er dem kan løfte den
komplekse opgave at repræsenterer os bredt. 
 Mangfoldighed for ARTSrådet er ikke en bestemt ting,
det er alle de forskelligheder som gør os, til hvem vi er.
Og kun I kender de faglige og sociale forskelle i jeres
fagmiljø.

Husk at stemme på au.dk/valg  
På dit lokale Fagråd til Studienævnet
På Artsrådet - din lokale liste til Akademiskråd
På Studenterrådet til Bestyrelsen

Mange hilsner
Forretningsudvalget for Artsrådet

Artsrådets Ordbog
Vi ved godt, at vi smider om
med ord, der ikke altid bliver
brugt i hverdagen for
studerende. Derfor har vi en
lille ordbog, for hvad de
forskellige termer betyder.

Studienævn (SN)  og
Uddannelsesnævn  (UN) er
de demokratiske organer der
beslutter hvilke kurser din
uddannelse skal består -
derudover er det også dem
kan sætte diversitet på
pensum, introugen og trivsel
på dagsordenen. I SN og UN er
der stemme lighed mellem
studerende og underviserer. 

Akademiskråd (AR) er det
rådgivende organ for Dekanen
på fakultetet. Det er her hvor
de overordnet strategier bliver
besluttet fx. at der skulle
nedsættes et diversitetsudvalg.
Derudover diskuteres økonomi,
forskning og undervisning. Her
sidder 4 studerende. 

Bestyrelsen er Aarhus
Universitets bestyrelse. De har
det overordnet ansvar for AUs
retning og ansætter direktør og
rektor. Det er dem der har
vedtaget klimastragien og
Diversitet og Ligestillings
handleplanen. Her sidder to
studerende. 


