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ARRANGEMENTER/
VIGTIGE DATOER
I JANUAR/FEBRUAR:
30.01: Kaffe og
Informationsmøde om at
være i Forretningsudvalget,
kl.14:00-15:30
13.02: Kl. 17.15-20.30
Konstituerende
Artsrådsmøde
20.02: Fællesrådsmøde ved
Studenterrådet
25.02: Arts Uddannelsesdag
28.02: Studenterrådets
reception for afgående og
tiltrædende
Forretningsudvalg

HVAD SKER DER I
ARTSRÅDET?
Kunne I tænke jer at sidde i
Artsrådets forretningsudvalg?
Har du undret dig over, hvem der står bag nyhedsbrevet, alle
Facebook begivenheder, og skriver til jer uafbrudt om alle
mulige tiltag, Artsrådet har gang i, så er svaret Artsrådets
Forretningsudvalg.
Artsrådets Forretningsudvalg er dem der har ansvaret for den
daglige drift af Artsrådet. Lige nu sidder der 6 dedikerede
artsstuderende og varetager vores interesser på daglig basis.
Vi har møde med dekanatet, deltager i fællesrådsmøderne hos
Studenterrådet og hjælper jer, hvis I har spørgsmål til nogle af
de praktiske, politiske elle organisatoriske spørgsmål til
studenterpolitikken på Arts.
Snart er vores periode i Forretningsudvalget ovre, så hvis det
lyder spændende med, hvad vi går og laver i Arts
studenterpolitiske maskinrum, så har du chancen nu.
Forretningsudvalget består af en forperson, en næstforperson en
kassér og 4 menige medlemmer.
Hvis du vil høre mere om hvad Forretningsudvalget kan byde på,
så holder vi åben dør med kaffe d. 30/1 kl. 14 i Artsrådslokalet.
Så kig forbi !

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

STRATEGI FOR ARTS 2025
I december blev Artsrådet repræsentanter i Akademisk Råd
sammen med de andre medlemmer (videnskabeligt personale
og administrativt personale) introduceret for Arts nye strategi,
der skal virke frem mod 2025. Fakultetet Arts skal sammen
med de andre fakulteter udarbejde nye strategier, eftersom
bestyrelsen har godkendt en ny overordnet strategi for Aarhus
Universitet.
AU’s vision for den overordnet strategi lyder således:
”Aarhus Universitet vil være et
forskningsintensivt universitet, der stræber efter den højeste,
internationale kvalitet og udmærker sig ved at skabe værdi
gennem viden, ny erkendelse og samarbejde samt understøtter
forbindelserne mellem Danmark og verden.”
På fakultetet Arts skal der, som sagt, udarbejdes en strategi
for fakultetet, samtidig med skal hvert af de tre institutter
have hver deres strategi. Strategierne høres på samme tid af
alle de berettigede høringsberettige parter, hvor fristen for
endt høring er den 12. maj 2020.
Artsrådet har gennem sine Akademisk rådsmedlemmer fået
lovning på at blive hørt af dekanen. Derudover kommer
strategierne også i høring ved Akademisk råd og
studienævnene, hvor de studerende også er repræsenteret.
Strategierne skal færdiggøres inden d. 1. juni 2020.

Puk, sammen med de andre studenterråd

CIRCLE U.
SEMINAR I OSLO
Puk Aslaug Willemoes Jensen,
medlem af Artsrådets
forretningsudvalg, har været på
visit i Oslo i begyndelsen af
december. Hun har skrevet lidt
om turen:

Circle U. er en forsknings- og
uddannelsesalliance mellem
Aarhus Universitet, Oslo
Universitet, Kings College
(London), Humboldt University
(Berlin), UCLouvain (Bruxelles),
Université de Paris og University
of Belgrade.
Circle U. seminaret i Oslo bød på
spændende oplæg fra de 6*?
andre universiteters
studenterråd.
Vi arbejder som studerende for
at selve tilblivelses-processen af
Circle U. bliver så fordelagtigt og
relevant for de studerende som
muligt, Udover det, er det også
en rigtig lærerig proces at lærer
de andre studenterdemokratier
at kende!Jeg glæder mig meget
til at se hvor projektet bærer
henad, og jeg håber jeg får lov til
at være en del af det fremover.

