
 

 
 

 

 

 
31. oktober 2013 17.15-20.00   DAGSORDEN 

Lokale 1453-125 

 

 

1. Formalia (10 min.) 

1.1 Godkendelse af dagsorden 

1.2 Godkendelse af referat fra rådsmødet 17. september 

1.3 Valg af ordstyrer 

1.4 Valg af referent 

1.5 Valg af stemmeforordnet 

1.6 Navnerunde 

 
2. Universitetsvalget (20. min)  

 
3. Workshop: Valgkampsfest, Studenterbestemmelse over lokaler, fælles 

arrangementer på Arts.  (2 x 20min. – se bilag 3)  

 

Pause (30 min.) 

 

4. Opsamling Workshops (10 min.) 

5. Valg af opstiller til Akademisk Råd (20 min. – se bilag 4) 
6. Fagudvalgsrunde (20 min.) 

7. Nyt fra (10 min.) 

Forretningsudvalget 

Akademisk råd 

Studenterrådet 
8. Evt.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilag 3 
 

Workshop 1: Valgkampsfest 

D. 22. oktober vil vi gerne afholde en valgkampsfest, hvor de studerende på en lidt 

sjov og hyggeligt måde kan blive præsenteret for valget og kandidaterne. Derfor vil vi 

gerne have nogle inputs til arrangementet, så vi kan gå i gang med planlægningen.  

 

Hvis man syntes det lyder rigtig hyggeligt, og gerne vil hjælpe med den faktiske 

planlægning og afholdelse af festen, er man mere end velkommen til at kontakte FU! 

 

Workshop 2: Studenterbestemmelse over lokaler 

Vi har hørt fra flere studerende, at det kan være problematisk at få tilladelse til at 

indrette sine studenterlokaler som man selv ønsker det. Vi vil derfor gerne høre, 

hvordan I oplever det ude på de enkle fag. Hvilke slags problemer render I ind i og 

hvad Artsrådet skal mene om det, så tager vi det op med dekanen.  

 

Workshop 3: Fælles arrangementer på Arts 

Artsrådet har tidligere afhold fælles arrangementer på Arts, fx stressoplægget i 

samarbejde med MFSR og Artistisk Festival i samarbejde med fredagsbarerne. Vi 

ønsker derfor indspark til, om Artsrådet fremover skal afholde flere af den slags 

arrangementer, hvilke typer af arrangementer det evt. skulle være, og hvem man evt. 

kunne samarbejde med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Bilag 4 

 

 

Hvad er Akademisk Råd? 
Akademisk råd er et rådgivende organ på fakultetsniveau, som rådgiver dekanen i strategiske 

beslutninger og fakultetets interne budget. De beslutninger man rådgiver om, kan f.eks. 

handle om den overordnede strukturering af uddannelserne, hvilke uddannelser der skal 

udbydes, hvordan man mindsker frafald, overordnede rammer for studiemiljøet, 

organisering af forskningen, organisering af institutter mm..  Akademisk råd har i løbet af det 

sidste lange stykke tid diskuteret mange af problemstillingerne omkring den faglige 

udviklingsproces, og selvom man ikke har haft meget indflydelse på processen, ser det ud til, 

at Akademisk Råd får en større rolle at spille i fremtiden. Ud over dette tildeler Akademisk 

råd også Ph.D-grader og professorater, men det er stort set altid en ren formalitet. 

 

Akademisk råd er, på trods af den manglende beslutningskraft et vigtigt sted at repræsentere 

de studerendes interesser, både overfor dekanatet (dekanen er tilstede hver gang) og overfor 

(og sammen med) det videnskabelige personale (ofte omtalt VIP’erne – dvs. forskere og 

undervisere), fordi de studerende ofte har et helt andet perspektiv på universitetet end både 

VIP’erne og dekanatet. Ud over dette er Akademisk råd et godt sted at få et indblik i 

universitets ’maskineri’ og man kan få et indtryk af hvad der foregår ’indenfor murene’ både i 

ledelsen og hos VIP’erne.  

 

De studerende har 4 pladser i Akademisk råd på Arts. Alle, som er indskrevet på Arts kan 

stille op. Man skal regne med 3-4 møder pr. semester, og man skal som udgangspunkt kunne 

komme til alle møder (selvom der også vælges suppleanter, der kan tage over).  Hvert møde 

tager 2 timer + 1 times formøde med VIP’erne. Desuden forventes det, at der aftales et 

formøde med Artsrådets forretningsudvalg, op til mødet. Ud over selve møderne i Akademisk 

råd, forventes det, at man holder sig opdateret på, hvad der sker i Aarhus Universitets-

Politiske Udvalg i Studenterrådet (AUPUS) og at minimum to af medlemmerne (meget gerne 

flere!) deltager i udvalgets møder. Ligeledes forventes det, at man løbende holder Artsrådet 

opdaterede på, hvad der sker i Akademisk Råd og involverer Artsrådet i diskussioner og 

beslutninger.  

 

Vi finder 4 kandidater til Artsrådsmødet d. 31. oktober, som vi stiller op på 

Artsrådets liste - alle er velkomne til at stille op!  Hvis der er mere end 4 

opstillede afholdes der kampvalg. Ud over de 4 spidskandidater har vi brug for 

op til 6 suppleanter. Som suppleant forventes man at have læst bilag og 

dagsorden til de møder, man deltager i.  

Opstillinger kan ske mundtligt til Artsrådsmødet d. 31. oktober. Man kan også 

opstille skriftligt – i tilfælde af, at man ikke kan være til stede på mødet skal vi 

bare have opstillingen før mødets start d. 31. oktober kl. 17.00. Opstillingen skal 

sendes til artsraadet@gmail.com 
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