
	  

	  

	  
Bilag	  8,1	  Nedsættelse	  af	  Arts-‐politisk	  udvalg	  
	  
I	  den	  seneste	  tid	  har	  der	  blandt	  andet	  i	  kølvandet	  af	  Koldau-‐sagen,	  raset	  en	  debat	  i	  medierne	  om	  
uddannelseskvalitet	  på	  Arts.	  Samtidig	  har	  AU’s	  bestyrelse	  annonceret,	  at	  temaet	  for	  et	  
bestyrelsesseminar	  i	  september	  bliver	  humanioras	  fremtid	  i	  Danmark.	  Der	  er	  derfor	  brug	  for,	  at	  vi	  i	  
Artsrådet	  får	  formuleret	  en	  så	  klar	  politik	  på	  som	  mulig,	  hvordan	  vi	  mener	  fremtidens	  
Artsuddannelser	  skal	  udvikle	  sig,	  og	  generelt	  sørger	  for	  at	  Forretningsudvalget	  har	  et	  solidt	  
grundlag	  for	  at	  udtale	  sig	  og	  arbejde	  med	  uddannelsespolitik	  og	  andre	  politiske	  emner,	  der	  
berører	  Arts-‐studerende.	  Derfor	  foreslår	  forretningsudvalget,	  at	  Artsrådet	  nedsætter	  et	  politisk	  
udvalg,	  som	  har	  til	  opgave	  at	  udforme	  politikpapirer	  og	  principbeslutninger.	  Den	  første	  opgave	  
skal	  være	  at	  udarbejde	  et	  politikpapir,	  der	  blandt	  andet	  beskriver	  vores	  holdning	  til	  
uddannelseskvalitet	  og	  blandt	  andet	  tager	  stilling	  til	  forholdet	  mellem	  kernefaglighed	  og	  
tværfaglighed,	  herunder	  tværfaglige	  tiltag	  såsom	  HUMfag	  og	  profilfag.	  	  	  
Alle	  studerende	  ved	  Arts	  har	  forsat	  beføjelsen	  til	  at	  få	  en	  principbeslutning	  eller	  et	  politikpapir	  sat	  
til	  beslutning	  for	  Artsrådet,	  men	  udvalget	  skal	  gøre	  det	  lettere	  at	  lave	  flere	  og	  mere	  
gennemarbejdede	  forslag.	  
	  

Kommissorium	  for	  Arts	  Politisk	  Udvalg	  (APU)	  
Kommissoriet	  har	  til	  formål	  at	  bestemme	  de	  overordnede	  rammer	  for	  udvalgets	  arbejde.	  
Kommissoriet	  er	  til	  vedtagelse	  i	  Artsrådet	  d.	  29.	  marts	  på	  et	  ordinært	  Artsrådsmøde.	  Kommissoriet	  
er	  gyldigt	  fra	  det	  beslutning	  på	  et	  Artsrådsmøde	  til	  enden	  af	  forårssemestret	  2012,	  hvorefter	  
Artsrådet	  vil	  tage	  det	  op	  igen	  og	  diskutere	  om	  det	  skal	  forlænges.	  
	  
Sagsområder	  
APU	  har	  til	  opgave	  at	  udarbejde	  politikpapirer	  og	  principbeslutninger	  på	  vegne	  af	  Artsrådet.	  APU	  
arbejder	  primært	  med	  politik	  på	  AU	  Arts,	  men	  kan	  også	  tage	  politik	  op	  som	  har	  effekt	  på	  
studerende	  ved	  Arts.	  Udvalget	  tilrettelægger	  selv	  arbejdet	  indenfor	  sagsområderne,	  men	  er	  
forpligtet	  til	  at	  leve	  op	  til	  Artsrådets	  arbejdsplan,	  som	  den	  er	  vedtaget	  på	  det	  Konstituerende	  
Artsmøde	  d.	  14.	  februar	  2012.	  
	  
Beføjelser	  
APU	  udvikler	  og	  godkender	  politikpapirer	  og	  principbeslutninger.	  Politikpapirer	  og	  
principbeslutning	  er	  ikke	  gyldige	  indtil	  de	  godkendes,	  revideres	  eller	  forkastes	  af	  Artsrådet,	  men	  
forretningsudvalget	  kan	  bruge	  dem	  som	  retningslinjer	  i	  deres	  arbejde	  indtil	  da.	  
	  



	  

	  
	  
Arbejdets	  omfang	  
APU	  skal	  afholde	  2	  møder	  gange	  i	  forårssemesteret,	  men	  kan	  indkaldes	  oftere	  af	  den	  APU	  
ansvarlige	  fra	  forretningsudvalget	  
	  
Sammensætning	  
APU	  nedsættes	  af	  Artsrådet	  og	  forretningsudvalget	  vælger	  en	  koordinator	  fra	  deres	  midte,	  men	  
møderne	  er	  åbne	  for	  alle	  studerende	  på	  Arts.	  APU	  koordinatoren	  vil	  indkalde	  med	  minimum	  en	  
uges	  varsel	  og	  bestræber	  sig	  på	  at	  informerer	  om	  hvilke	  sager	  der	  kommer	  op	  i	  APU.	  Alle	  
studerende	  på	  Arts	  har	  ret	  til	  at	  få	  taget	  en	  sag	  op	  på	  et	  APU	  møde.	  


