
N O V E M B E R  2 0 1 9

HVAD SKER DER I
ARTSRÅDET? 

Univalget banker snart på døren, og forhåbentligt har alle
fagråd og -udvalg fået opstillet kandidater til Studienævnet og
Uddannelsesnævnet. Artsrådet valgte sine kandidater til
Akademisk Råd på Artsrådsmødet d. 10/10, og de opstillede er
Malene Sillas Jensen, Pernille Brinch Thomsen, Jonathan Rossen
og Puk Jensen. 
Der har været den særlige ændring i år, at opstillingerne skulle
laves elektronisk. Det har skabt en del forvirring, men det ser ud
til, at det er lykkedes at få opstillet til alle studienævn. 
 
Uge 46 er valgugen, og vi vil som sædvaneligt være at finde i
kantinerne rundt omkring på Arts. Men for at det kan lykkes, og
vi kan bemande alle boderne, har vi brug for fagrådenes hjælp! 
 
Det er rigtig hyggeligt og spændende at stå i valgbod, og vi
håber på at se rigtig mange af jer. 
Man kan tilmelde sig via denne doodle:
https://doodle.com/poll/37fdq7xywymm7rya?
utm_campaign=poll_added_participant_admin&utm_medium=e
mail&utm_source=poll_transactional&utm_content=gotopoll-
cta
Det er ikke påkrævet, at man har prøvet at stå i valgbod før
eller kender en masse til univalget på forhånd. Det vigtigste er,
at man har godt humør og har lyst til at snakke med en masse
Arts-studerende. 
Vi vil fra Artsrådets side gerne opfordre til en god og
saglig debat. 
 
Rigtig god valgkamp! 

Universitetsvalg 2019

ARTSRÅDETS NYHEDSBREV

 
 

 
07.11: Studenterrådet
holder "At stå i valgbod"
 https://www.facebook.com/even
ts/428891921155274/
 
11.-14.11: Valguge 
 
18.11: Valgresultater
offentliggøres
 
04.12: Artsrådsmøde og
efterfølgende julefrokost
 

ARRANGEMENTER/
VIGTIGE DATOER 
I NOVEMBER:

Artsrådet kan altid kontaktes på
artsraadet@gmail.com.
Begivenheder & arrangementer
findes på facebook: Artsrådet
Aarhus Universitet -
Studenterrådet på Arts

https://doodle.com/poll/37fdq7xywymm7rya?utm_campaign=poll_added_participant_admin&utm_medium=email&utm_source=poll_transactional&utm_content=gotopoll-cta
https://www.facebook.com/events/428891921155274/


BESÆTTELSE AF
LEDELSESGANGEN PÅ
HUMANIORA PÅ KU
Som nogle måske har hørt i medierne eller set på
facebook, så blokerer HUMrådet på KU i disse dage
dekanatets ledelsesgang på KU. 
Det gør de, fordi ledelsen har varslet endnu flere
besparelser på Københavns universitet, og hvis det
bliver gennemført, vil det betyde en markant
forringelse af de humanistiske uddannelser på KU,
samt en sammenlægning af sprogfagene. 
Vi har fra Artsrådets side sendt en støtteerklæring,
hvor vi støtter op om HUMrådets aktion. Det har vi
gjort, fordi vi mener, at vi ikke kan tåle flere
besparelser på humanioraområdet, end vi allerede
oplever i disse år, og finder det urimeligt, at
ledelsen truer de studerende med udsmidelse for at
lukke munden på dem. 

"Vi, i Artsrådet på Aarhus
Universitet, støtter HUMrådet og
deres kamp mod forringelser af de
humanistiske uddannelser på KU." 

Vi vil gerne sige stort tak til
de fagråd og de mennesker,
der kom forbi og deltog i
vores Arts festival. Det var et
helt nyt format i år, og vi må
sande, at vi nok ikke har
været gode nok til at få
formidlet ud, at det
var noget nyt. 
Vi er blevet virkelig meget
klogere af det, og har skrevet
alle vores gode erfaringer
ned, så de kan spille ind i
planlægningen til næste år.

Arts festival 2019

ÅBEN DØR
Vi åbner dørerne til Artsrådslokalet (1484-130), og
byder de studerende indenfor. Alle er velkomne til
at kigge forbi og få en kop kaffe og en snak. 
Nærmere detaljer om hvornår, kan findes på vores
facebookside. 


