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131 – 1453

REFERAT

1. Formalia (10 min.)
1.1
Godkendelse af dagsorden

OK
1.2

Godkendelse af referat fra rådsmødet 24.sep. (bilag 1)

OK
1.3

Valg af ordstyrer

Kristina
1.4

Valg af referent

Niels Christian
1.5

Navnerunde

Kristina (Klassisk Arkæologi), Jeppe (Religionsvidenskab), Lieve
(Religionsvidenskab), Karina (Filosofi), Anne (Filosofi), Søren (Lingvistik), Pernille
(Filosofi), Alice (Engelsk), Camilla (Antropologi), Mette (Religionsvidenskab), Ellen
(Religionsvidenskab), Sara (Klassisk Arkæologi), Sissel (Uddannelsesvidenskab),
Rikke (Religionsvidenskab), Andreas (Japansk), Line (Antropologi), Nina
(Antropologi), Niels Christian (Idéhistorie), Alexander (Uddannelsesvidenskab),
Marko (Statskundskab), Kirstine (Klassisk Arkæologi) og Andreas (Filosofi).
1.6

2.

Valg af stemmetællere

Anne og Rikke.

Universitetsvalget (10 min.)

Der er snart valg, det bliver d. 24.-27. november, man kan få taget billeder og blive
skrevet op som støtteliste mellem d. 24.-28. oktober. Støttelister sender deres
stemmer videre til Studenterrådets spidskandidater, som er Sarah Junge og Andreas
Olsen. Støttelisten skal indsendes senest d. 7. november kl. 12. Filosofi afholder
valgcafé hvor man kan komme og stemme, få en kop kaffe og høre lidt om kandidaterne.
Den slags arrangementer kan man søge penge til fra Studenterrådet. Man kan
fordelagtigt give caféen et fagligt præg, så det f.eks. kunne indeholde forberedelse til
eksamen.
3.

Dimensionering – orientering (10 min)

Der bliver skåret ned på kandidatoptaget på Arts, 370 pladser. Dette vil direkte påvirke
optaget på bachelor, da der er retskrav til kandidaten og med manglende pladser på den,
skal der optages færre bachelorstuderende.

a. Kampagnegruppens arbejde
Der er blevet holdt indendørsdage hvor vi har spredt viden om
dimensioneringsudspillet. Her kunne man få taget billede sammen med Kim, og
få en kop kaffe.
b. Nationalt samarbejde
Carmen og Lieve har været på besøg hos KU, og der blev enighed om et nationalt
samarbejde. Der vil blive skrevet en kronik, og der vil blive afholdt en national
aktionsdag, højst sandsynligt d. 3. november. Der er mange der er utilfredse
med dimensioneringen, ikke kun på universiteterne blandt de studerende, men
også på den politiske scene.
4.

Workshops – universitetsvalgkamp + dimensionering (40 min.)

Lieve fører workshop om universitetsvalgkampen, hvad kunne vi lave af ting før og
under valgugen? Der er flere ting at søge til ting at købe eller lave selv, da studenterrådet
ikke har så meget merchandise i år.
Kirstine fører workshop om dimensionering, hvilke ting kan vi gøre for at få mere
opmærksomhed på emnet? Skal vi skrive læserbreve, demonstrationer, etc.?
Pause med mad (30 min.)
5.

Opsamling workshops – nedsættelse af arbejdsgrupper (20 min.)

Dimensionering: Stort fokus på ”indvendige” aktioner. Der er et stort behov for at
komme ud til de studerende med information og oplysning. De lokale fagråd kunne være
med i caféboderne, så de studerende kan tale med nogen de genkender. Man kunne
prøve med en flashmob, som man kan koordinere samtidigt med de andre universiteter.
24-timers Uni-maraton er en anden idé, hvor man bruger en hel dag på universitetet og
”suger” så meget viden til sig som muligt. Pixie-bøger kunne fortælle konkrete historier
om studerende der bliver udsat for konsekvenserne ved dimensioneringen. Facebook og
Twitter indsats, her kan de studerende komme med tekst eller billeder der viser hvad de
bliver udsat for. På YouTube kunne man lægge en musikvideo op der parodierer
ministeren eller lignende, for at informere underholdende om dimensionering.
Arbejdsgruppen der bliver nedsat skal kunne arbejde hurtigt, især med hensyn til
ændringer i forholdene. En gang lavede studenterrådet en kampagne imod indførelsen
af bachelor/kandidat systemet hvor de frygtede at folk ville få bachelor, men ikke
kandidat. Dette viser sig nu mere relevant en tidligere, da der reelt kan komme mange
bachelorer der ikke kommer på kandidat.
Universitetsvalget: Ballonstorm tidligt mandag i valgugen er fortsat en succes, denne
gang måske med ballondyr som de studerende selv kan lave (med instrukser). Stort
banner der minder dem om at stemme, med noget sjovt på. Meme-konkurrencen kan
blive gentaget fra sidste år, måske omtænkes lidt hvor folk kan stemme om hvilket de
synes er bedst. ”Sæt-håret-på-Sarah”-spil. En sjov strukturvideo om universitetet, så de
studerende ved hvad de stemmer om. Flere æbleskiver, flere steder, denne gang med
info om hvor og hvornår man kan få dem via flyers eller lignende. Flere bolscher skal
bestilles hjem, tag kig på tyggegummi med tatoveringer. Nordisk lavede nogle store

plancher der havde en let oversigt over universitetet, valget og årsager til at stemme og
på hvem. Dette kunne approprieres af andre fagudvalg. Corny jokes der er fagrelevante
har en tendens til at virke.
6.

Valg af opstillere til Akademisk råd (10 min.)

Der skal findes 4 kandidater der skrives op på en liste, og der bliver taget billeder af dem
til valgkampagnen. Mulige modstandere i valgkampen kan være Konservative
Studerende, de er dog ikke så aktive kampagnemæssigt og har tradition for at tabe.
Akademisk Råd er et rådgivende organ for dekanen, der også står for at blåstemple
ph.d.-ansøgninger og æresdoktorater. Når man stiller op for Artsrådet er man ansvarlig
for at repræsentere Artsrådets holdninger, det er derfor vigtigt at man orienterer sig
med sit bagland. Der vil blive holdt formøder hvor alle kan diskutere og komme med
input til dagsordenen, så rådets medlemmer går til mødet med godt belæg for deres
holdninger, og en samlet stemme. I AUPUS kan akademiske rådsmedlemmer forhøre sig
med studenterrepræsentanterne i bestyrelsen om hvad der foregår på universitetet som
helhed, og hvordan det påvirker Arts som institut.
Opstillede:
Lieve, Asger, Helge, Pernille og Alice.
Valgt:
Lieve, Helge, Pernille og Alice.
Hvis Asger ønsker at være suppleant vil han gå videre til suppleantlisten, som bliver
besluttet af FU.
7.

Indsupplering i Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) (5 min.)

Man arbejder sammen med VIP’ere om hvad der er det bedste miljø at arbejde i, dette
hænger ofte sammen med studiemiljøet. Sara sidder der.
Opstiller:
Kirstine. Enstemmigt valgt.
8.

Fagudvalgsrunde (15 min.)

Religionsvidenskab: Fællesfaglig dag snart, der har lige været ekskursion til Lund. Ny
studieordning er blevet sendt ind til godkendelse, og der er blevet kigget på hvem der
skal sidde i UFU til næste år.
Filosofi: For et par uger siden har der været generalforsamling. Nye repræsentanter til
UFU blev valgt, man sidder helst i to år, så nye medlemmer kan blive lært op.
Studienævnspladsen er delt med idéhistorie og det er deres tur. Faglig dag og faglig
weekend er allerede under planlægning. Der er nye repræsentanter til Artsrådet. Der er
blevet nedsat en valgkampsgruppe.
Lingvistik: Søren stiller op til studienævnet igen, og har måske 2 suppleanter. Der
foregår andre ting, men Søren ved ikke noget.
Engelsk: Intet nyt siden sidst, generalforsamling på onsdag, der skal besluttes mange
interne ting, og der skal findes kandidater til UFU og studienævn.

Klassisk: Der blev afholdt semesterstartsfest, der var desværre ikke stort
underviserfremmøde, men det var et festligt arrangement. I UFU er der blevet
udarbejdet et høringssvar der siger at de ikke skal sidde sammen med historie, det ville
være bedst at de var i UFU hver for sig.
DSR: Der er gang i planlægning af en campus-dag. Man prøver at finde kandidater der
kan stille op fra Aarhus til studienævn. Institutleder har sagt op, det bliver spændende at
se hvad der sker med det. ”Uddannelsesvidenskabeligtbagland” er blevet oprettet, det er
fagudvalg under DSR der skal beskæftige sig med ting der foregår i UFU’en, sådan at dem
der sidder på Trøjborg har nogen at tale med på Emdrup. De to første møder er blevet
holdt, og det gik godt.
Asienstudier: Der sker ikke så meget, der blev holdt generalforsamling, men der kom
ikke så mange. De var oppe på 7-8 medlemmer, måske kan der ske noget nyt i år, andet
end quizaftener.
Antropologi: Der søges nye kræfter til UFU og studienævn, der bliver planlagt diverse
arrangementer. Der bliver kigget på studiemiljø, hvor der skal foretages en mulig
flytning af fredagsbaren. UFU’en er blevet opmærksom på mange penge der ikke er
blevet brugt, så der skal findes noget at bruge dem på. Underviserne er desværre ikke så
meget med.
Idéhistorie: Generalforsamling blev endelig holdt, der kom mange med og der blev
valgt mange nye kræfter til UFU og studienævn, samt forretningsudvalget. Der vil blive
holdt temamøder gennem semestret. Der blev også valgt arrangører til faglig weekend.
9.

Nyt fra (10 min.)

Forretningsudvalget
Der arbejdes på at kickstarte univalg i Emdrup, derfor vil de blive besøgt. Man kan
ringe til forretningsudvalget hvis man er i tvivl om hvordan man stiller sine
studienævnsrepræsentanter op. Der arbejdes sammen med KU om
dimensionering, de blev også besøgt. Der blev holdt dekanmøde med Johnny og
Marianne omkring institutorganisering og dimensionering. Mange af tingene fra
høringssvaret er blevet taget til sig af dekanatet, man begynder at acceptere at
fakulteter og institutter kan være forskellige, de behøver ikke det samme antal
studienævn og UFU’er. Jeppe Kaas er tovholder for valget på Arts. Næste
Artsrådsmøde er d. 5. december og der er julefrokost.
Akademisk råd
Der er maratonmøde på tirsdag med FSU (fællessamarbejdsudvalget) og et kursus
om økonomi. Der skal tages om dimensionering og fremdriftsreform, samt
institutorganisering. Der er formøde kl. 8-10 på tirsdag, ved Studenterrådet
(over Stakladen).
Studenterrådet
Billeder til støttelister er på mandag og tirsdag fra 10-14, der kommer en rigtig
fotograf. Politikkonference vil blive holdt d. 14.-16. november, Heidi Klokker

stiller op til næstformandsposten for Danske Studerendes Fællesråd. Man skal
endelig melde sig til, det er gratis at tage med. Mandag d. 3. november er der
plakatstorm kl. 7 om morgenen hvor hele universitetet bliver klistret til, det må
man også gerne komme til.
Andre organer
Bestyrelsesmedlemmerne vil gerne ud og tale om valget med fagudvalg og lignende,
men book dem endelig i god tid da de har meget travlt.
Medicinerne er blevet meget vrede omkring orlovsreglerne på AU,
fremdriftsreformen betyder nemlig at de ikke kan tage fri for at gå i praktik eller
lave velgørende arbejde da det ikke kan tælle som orlov, det kan det dog på KU.
Dette er også et problem for mange andre fag, praksis var nemlig at man bare
frameldte sig sine eksamener når man ville lave noget andet i en periode end
studier, men det kan man ikke med fremdriftsreformen. Det ville også være godt på
IUP da de optager mange professionsbachelorer der kunne have brug for
supplering. Orlov tæller med i optællingen af studietid, hvilket betyder det
kontribuerer til forsinkelsen og det betyder at universitetet mister penge. Man
kunne lave en støtteerklæring fra Arts til medicinerne, til dette kunne de
lokale fagudvalg hjælpe til med at nedsætte en skrivegruppe. Andreas har brug
for mærkesager, det vil han gerne tage til efterretning med mere lokale kræfter.
”Mere demokrati i din hverdag”: Måske skulle man prøve at rette den mere efter
majoriteten, da den kan virke meget orienteret mod studenterpolitikere, det er
vigtigt at fastslå hvilken slags demokrati der er tale om, og hvilke organer eller
emner det vil bevirke.
10. Evt. (5 min.)

Oplever man at folk vil tage pauser i deres studie? Ja, der er lidt spekulation her og der
om hvordan man kan slippe af sted med det, med de nye regler. Folk vil rejse, arbejde,
supplere, osv.
11. Mødeevaluering udenfor referat (5 min.)

