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Dette kommissorium beskriver formål, rammer og forretningsorden for SciTech-Tinget; et 
åbent forum for alle studenterforeninger på Natural Sciences (Nat) og Technical Sciences 
(Tech) ved Aarhus Universitet. 

 
1. Formål 
Formålet med SciTech-Tinget er at give studenterforeningerne på Nat og Tech et forum, 
hvor de kan få sparring, hjælp og inspiration hos hinanden, så de kan drive og udvikle deres 
foreninger bedst muligt. SciTech-Tinget fungerer derudover som bindeled mellem foreninger 
og fakultetsledelse/studieadministration, for at sikre tæt kontakt og åben kommunikation 
mellem foreninger og ledelse. 

 
2. SciTech-Tinget som forum og bindeled 
SciTech-Tinget er et åbent forum, hvor alle med interesse og engagement i foreningslivet på 
Nat og Tech kan mødes og udveksle viden på tværs af faglige skel. Alle studerende er 
velkomne, uanset om de er aktive i en forening eller ej, og der findes hverken 
optagelseskrav, medlemsliste eller tilmelding, blot en åben mailliste.  
Dernæst er SciTech-Tinget bindeled mellem foreninger og fakultetsledelse, repræsenteret 
af de to fakulteters prodekaner for uddannelse, samt studieadministrationen, 
repræsenteret af SciTech-Tingets tovholder. 
SciTech-Tingets arbejde er uafhængigt af politiske og økonomiske interesser og har kun 
studenterforeningernes trivsel for øje. 

 
3. Møder 
De fire årlige møder skaber det fysiske forum for SciTech-Tinget. Der afholdes møde to 
gange hvert semester, typisk kort efter semesterstart og igen inden eksamensperioden.  
Alle, der har skrevet sig på SciTech-Tingets åbne mailliste, modtager en mødeinvitation pr mail 
1-2 uger før hvert møde, samt et mødereferat efter mødet. Derudover deles mødedatoer på 
Facebook. Alle foreninger opfordres til at bidrage til dagsordenen og byde ind til møderne, 
men det er ikke et krav. Prodekanerne deltager som udgangspunkt i det første møde hvert 
semester, hvis muligt. 

 
4. Information og kommunikation 
Information om SciTech-Tinget, mødedatoer, mailliste og andet relevant kan findes på alle 
Nat- og Techs studieportaler, fx her på Fysiks og Astronomis studieportal. 
Kontakt til SciTech-Tingets tovholder foregår pr mail til scitechtinget.st@au.dk.  
Mellem møderne kan foreningerne benytte facebookgruppen SciTech- Tinget (debatforum) 
til videndeling, sparring, hjælp og inspiration.  
Derudover har SciTech-Tinget sin egen facebookside, hvor tovholderen deler relevant 
foreningsinformation. 

 
5. Forretningsorden 

Dagsordenen til møder i SciTech-Tinget skal indeholde følgende punkter: 
1. Foreningsrunde 
2. Dagsordenspunkter 
3. Evt. 
4. Dato for næste møde 

https://aarhusuniversitet.sharepoint.com/:x:/r/sites/NAT-TECHTeamProKomVEST/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B82653E53-69DE-4137-B12B-41B0C6E3AC4A%7D&file=Mail-liste%20SciTech-Tinget.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/fysik/studiemiljoe/scitech-tinget
mailto:scitechtinget.st@au.dk
https://www.facebook.com/groups/582860528516567/
https://www.facebook.com/SciTechTinget
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