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DAGSORDEN

Formalia (10 min.)
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra rådsmødet 22.sep. (bilag 1)
Valg af ordstyrer
Valg af referent
Navnerunde
Valg af stemmetællere
Universitetsvalget (10 min.) (Bilag 2)
Oplæg om talent/elite linjer (30 min.)
Workshops – universitetsvalgkamp + talent/elite linjer (30 min.) (Bilag 3 + 4)

Pause med mad (30 min.)
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Opsamling workshops – nedsættelse af arbejdsgrupper (20 min.)
Valg af opstillere til Akademisk råd (10 min.) (Bilag 5)
Efterårskampagnen (10 min.)
Fagudvalgsrunde (15 min.)
Nyt fra (10 min.)

Forretningsudvalget
Akademisk råd
Studenterrådet
Andre organer
10. Evt. (5 min.)
11. Møde evaluering udenfor referat

Bilag 1
22. september 2015 17.15-20.45
123 – 1485 (Nobelsalen)

DAGSORDEN

1. Formalia (10 min.)
1.1
Godkendelse af dagsorden
Godkendt med nyt punkt 3 ”Indsupplering af mandatbærer til fællesrådet”
1.2 Godkendelse af referat fra rådsmødet 28. maj (bilag 1)
Godkendt
1.3 Valg af ordstyrer
Pernille
1.4 Valg af referent
Rikke
1.5 Navnerunde
Pernille Bruun Madsen (AEG), Jeppe Kaas (Human Security), Carina Molsen Nielsen (Filosofi), Siv
Lambertsen (Filosofi), Rikke Rasmussen (Filosofi), Sille Stenild (Filosofi), Andreas Olsen (Filosofi), Lieve
Vermuelen (Human Security), Nathja Røsvik Rasmussen (Religionsvidenskab), Line Dam
(Religionsvidenskab), Thomas Tømmerby (Religionsvidenskab), Julieta Arenagranja (Spansk), Lau Lehrman
(spansk), Joachim Larsen (udd. videnskab), Daniel Slater (Engelsk), Cecilie Bülow (Engelsk), Alice Sahinkuye
(Engelsk), Rebecca Mathiesen (Engelsk), Nina Ottosen (human security), Rikke Rode (Religionsvidenskab),
Ebbe Christensen (Historie), Søren Sandager (Lingvistik), Kirstine Pedersen (Klassisk)
1.6 Valg af stemmetællere
Andreas og Rebecca er valgt.
2. Kort præsentation af det næste semesters aktiviteter i artsrådet (10 min.)
Jeppe præsenterer næste semesters aktiviteter.
Prodekan for uddannelse Marianne Ping Huangs opsigelse har gjort at vi alligevel ikke kan afholde
studiemiljøworkshops i dette semester.
Niels Lehman konstitueret som prodekan for uddannelse.
Vi skal køre en kampagnen (der er præsentation af og valg til kampagnegruppen senere). Der kommer
selvfølgelig også universitetsvalg igen.
Der skal også være en fagrådsaften. Vi modtager meget gerne ideer, hvis nogen har ideer til, hvad den skal
handle om denne gang! Den har før handlet om bl.a. valg og hvordan man tiltrækker nye medlemmer.
Talentforløb er også noget vi kommer til at beskæftige os med.
Julefesten og aktivistplejeaftenen skal selvfølgelig også holdes.
Andreas: Besparelserne. Det er konsekvenserne for Arts vi skal lægge vægt på – vi skal finde ud af, hvordan
man behandler det, og hvad man som aktiv studerende kan gøre ved det. Hvad kan man gøre andet end at
lave larm? Vi skal være rustet til de besparelser, der kommer.
3. Indsupplering af mandatbærer til fællesrådet
Jeppe præsenterer punktet.
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Der er mange af de, der plejede at være mandatbærer til fællesrådsmøderne (Studenterrådet), som ikke
længere kommer. Derfor vil vi gerne have indsuppleret nogle flere.
Lieve præsenterer fællesrådsmøderne, da hun er 2. dirigent i studenterrådet.
Fællesrådet er det øverste organ i studenterrådet. Der er tre møder pr semester.
Artsrådet holder formøder, så man skal ikke være bange for at være uforberedt.
Der er altid gratis øl bagefter og artsrådet giver gratis aftensmad.
I pausen sender vi en seddel rundt hvor man kan blive enten mandatbærer eller suppleant.
4. Fremlæggelse af halvårsregnskab v. kasserer Carina (10 min.) (bilag 2)
The master of coin aka Carina fremlægger regnskabet.
Ikke fuldt bemandet i FU og derfor overskydende penge i lønkontoen. Overskydende 15.000 der blandt
andet kan gå til kampagner.
Rejseudgifter: Vi har endnu ikke været i Emdrup. Men Pernilles flytning til Kbh giver nogle øgede
rejseudgifter.
Aktiviteter: mest brugt på mad til seminar og arrangementer også selvfølgelig vores forårskampagne.
Vi har brugt næsten 94.000 og har 128.000 (+de 15.000 fra løn) tilbage.
5. De kritiske revisorers bemærkninger (10 min.)
Alice og Joachim er de kritiske revisorer.
Bemærkninger:
- Rejseudgifter: Tilbagevendende problem, at der ikke rejses så meget som vi ønsker. Hvorfor er der
så meget på den post, når de ikke bruges?
- Skal hedde udgifter til kontor i stedet for til lokale. Derudover også gerne flere penge på posten, da
der er et minus nu
- Under elektronik måtte det gerne være mere udspecificeret.
- Artsrådsmøder: Ret mange penge tilbage. Undrede sig over, om de bliver brugt. Gaven til
artsrådsmødet var til en oplægsholder.
- Diverse:
o Undrer sig over gaver, der er blevet givet, det afklares. Det skal hedde præmie og ikke gave
til spansk fagudvalg.
o Mad til formøde til fællesrådsmøde skulle nok have sin egen post.
o Diverse under diverse måtte gerne have været mere udspecificeret. Den indeholder blandt
andet gebyrer til banken etc.
- Vil gerne have en gavepost i stedet for at det kommer til at ligge under diverse.
Spørgsmål:
Andreas:
Dejlige overvejelser fra de kritiske revisorer. Spørger til om vi får brugt alle pengene i budgettet.
Jeppe besvarer, at det regner vi med, men ellers så går de blot videre til næste regnskabsår.
Andreas:
Overvej til næste år, om vi skal have en opsparing.
Der skal nok ligge en mere formel ramme om hvordan fagråd eventuelt kan søge penge.
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Lønningsposten: Overvej om man vil bruge den på løn – så kan man hyre folk til mini-opgaver. Man kan i
hvert fald overveje det på længere sigt. Det kunne fx være en grafiker.
Lieve:
Rejseposten: Selvom der ikke er brugt i foråret, så skal den beholdes som den er. Nu er Pernille jo bosat i
København og FU plejer også at være gode til at komme over til Emdrup, når der er valg.
Mad til formøde til fællesådsmøder plejer at ligge et andet sted end diverse.
Daniel:
Det kunne være lækkert, hvis det kunne sættes op overfor tidligere års regnskab, så kan man også se hvilke
poster der måske mest bruges i efterårssemesteret.
Andreas:
Tænk i, om kasseren måske skal på kursus i hvordan man sætter regnskab og budgetter op.
Joachim:
Dejligt overskueligt regnskab.
6. Oplæg ved dekanen Johnny Laursen (30 min.) (Bilag 3)
Johnny starter med at præsentere sig selv.
Uddannelsesstrategien.
Synes den vi har er fornuftig, men der er generelt en kort holdbarhed på dem. Nu holder mellemregningerne
i strategien ikke længere, da den er ved at være 2 år gammel. Men målene i sig selv er stadig gode.
Vil gerne have et dialogbaseret arbejde med strategien. Vil gerne have at vi har en debat om hvordan vi bedst
når målene i strategien, men også hvordan vi bedst forholder os til og reagerer på de påvirkninger, der
kommer udefra (såsom fremdriftsreform, dimensionering, etc).
Har i sommers fastsat, hvad han mener, der skal være pejlemærker.
Høringssvar på artsstrategien.
Stærke fagligheder er vigtigt. Bryder sig ikke videre om performanceindikatorer… Stillingtagen til
eliteuddannelser er noget der var oppe og som vi også kommer til at arbejde en del med. Der var for mange
ting den ville på samme tid – enig i at man må se realistisk på det. Problematisk hvor få kvinder, der
rekrutteres til forskerstillinger. Det er han enig i. Men han mener, at det er kvinderne selv, der træffer dette
valg, da de hellere vil noget andet.
Strategien har 4 søjler: forskning, uddannelse, talent og vidensdeling
Problemanalysen sidste år:
Der blev lavet om i universitetets struktur. Man nedlagde blandt andet ideen om de fire søjler skulle have 4
tilsvarende ”bånd”. I stedet to udvalg med prodekaner for de fire fakulteter.
Fakultetet:
Konkurrencesituation med de andre humanistiske fakulteter på de andre universiteter.
Vi har haft en meget konservativ linie. Vi har insisteret på at have stærke kandidatuddannelser og har en ret
stor ph.d. uddannelse.
Dimensioneringen har gjort dette til et problem, da vi selvom vi ikke har udvidet i vores bachelorer alligevel
skal skære lige så meget som de andre universiteters fakulteter.
Specialeinitiativet: har rektor fremsat for at bevare specialet. Vi har som det eneste fakultet ikke skåret i
længden af specialet.
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Elite: Det kommer, så vi skal til at se hvordan det skal implementeres.
Akkreditering kommer også til at fylde rigtig meget.
Fremdrift: AU har ikke nået de mål vi skal. Vi kommer på Arts til at betale en 4 millioner, men frygten er at
beløbet bliver større og større.
Dimensioneringen: lang række tiltag undervejs. Sammenlægning af de forskellige arkæologifag.
Sammenlægning af nogle af områdefagene, så man har specifik sprogundervisning men at noget af det andet
samlæses. Sammenlægning af nogle af sprogfagene såsom tysk, fransk, spansk etc. så man har sprogfag hver
for sig, men samlæser nogle kulturelle og samfundsfaglige fag.
Dette gøres, da vi skal spare rigtig meget over de næste år.
På AU har de valgt at vi ikke bare skal lukke fag, men gå langsomt frem og diskutere, hvordan vi sparer bedst.
Konsolidering:
En organisatorisk: En organisation i harmoni med sig selv, så underviserne er glade for at være her.
En økonomisk: Besparelser som vi skal løfte og en økonomi der skal forbedres.
Kvalitet i uddannelserne
Uddannelse og forskning skal knyttes tættere sammen. VIP’er skal ikke bare undervise eller forske,
undervisning skal være forskningsbaseret.
Vi skal sikre at forskningen kan påvirke uddannelserne og være en del af det. Vi skal ikke nedgøre de andre
vigtige ting ved uddannelserne, men kvaliteten ved uddannelserne skal sammentænkes mere med
vidensudvikling.
Speciale og elitediskussion
Mener at talent-begrebet er helt forkert. Mener ikke, at man skal forestille sig at folk har et iboende talent
som de skal håndplukkes for. Når elitesporet indføres, så skal alle have muligheden for at søge det – så kan
det være at nogle må erkende, at de ikke magter det, men i princippet skal døren være åben.
Elite må under ingen omstændigheder gå ud over resten af uddannelserne.
Internationalisering
Vi bliver nødt til at samarbejde med og lære af andre uddannelsesinstitutioner i resten af verden. De kan
også lære af os.
Vi må samarbejde ud af landet med nogle, der er gode der, ellers bliver vi aldrig bedre.
Løse genstande
APV, Rekruttering og optag, CUDiM skal meget tættere på faglighederne,
7. Debat og spørgsmål til Johnny (15 min.)
Spørgsmål:
Joachim:
Hvad er U4?
Svar: U4 = netværk af 4 universiteter. Uppsala, Groningen, Ghent og Göttingen. De arbejder sammen i
dybden, ikke blot middage mellem det øverste personale. De har samarbejde om uddannelse, sommerskoler,
ph.d., etc.
De overvejer at få Edinburgh og måske os med. Det vil Johnny gerne.
Johnny giver gerne slides.
Alice:
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Eliteuddannelsene. Hvor kommer pengene fra?
Svar: uddannelsesministeren har sagt der vil komme finansiering, men ikke hvorfra. Tror ikke, der kommer
fuld finansiering. Der kommer nok til at gå nogle midler, som vi ellers plejer at bruge på noget andet, men
tror ikke det vil skade anden undervisning.
Lau:
Sprogfagene og BSS, hvad vil man få ud af det? Man plejer at sige, at der er niveauforskellige. Hvorfor er det
vigtigt at BSS skal kobles på.
Svar: det er BSS der har spurgt om vi vil. Vi har blot en samtale om det, underviserne har sagt de er
interesserede i det. Nu er der samtale mellem medarbejderne mellem de to fakulteter, så må vi se, hvad det
ender ud i. Han tror godt, at man kan lære nogle ting sammen, men er ikke sikker på at aftalen er
tilfredsstillende for os – derfor er aftalen ikke endelig og fastsat før dekanen og de studerende er blevet
inkluderet i hvad der kommer til at ske.
Hvis man kan gøre noget, der styrker sprogfagene er det godt, vil ikke gøre noget der sænker dem.
Alice:
Læser engelsk, har haft samarbejde med BSS, det der kom frem er, at engelsk studerende simpelthen skulle
have det på et dybere niveau. Der blev et rodet undervisningsforløb og det blev dårligt.
Svar: vil ikke sænke niveauet og kvaliteten, heller ikke selvom det bliver hårdt økonomisk.
Udvalg, der kigger på eksamensformer. Vil gerne have at de forskellige slags bliver mere ”synkrone”, så der
ikke skal udbydes lige så mange forskellige eksaminer. Er nu nede på omkring 380 studieordninger og det
skulle gerne endnu længere ned – jo færre studieordninger, jo færre eksaminer skal der udbydes (= jo færre
penge bruges der).
Alice:
I forbindelse med de fag, der skal sammenlægges, hvad bliver der gjort for at deres fagligheder ikke bliver
tabt?
Svar: Mener ikke at det faglige spænd mellem de tre arkæologiuddannelser er så forfærdelig stort. Ikke i
forhold til andre større uddannelser.
Alice: det ville bare være synd, at de ikke kan være specialiserede.
Svar: Jah, men der er bare trangt i en bacheloruddannelse (ECTS-mæssigt). De vil arbejde med linier, så man
kan specialisere sig alligevel… Vil også arbejde frem mod, at studieordninger bliver mere åbne, så de ikke
lige så ofte behøver at blive revideret/lavet nye.
Lieve:
Rekruttering. Ting der er snakket om i SN etc. Det nævnes tit, at der skal være et højt snit på
bacheloruddannelserne, men mener også, at der kan være mange negative ting ved dette.
Svar: Der er kun kvote to til at arbejde med det…
Lieve: Jah, men ændrer I så på kvote 2?
Svar: Tja… Altså når der skal skæres så meget, så vil snittet simpelthen bare stige. Der er ikke nogle gode
redskaber andre end snittet. Man kan selvfølgelig også se på sådan noget som grundfaglighed, men nej, der
er ingen gode instrumenter… Mener heller ikke ansøgningssamtaler er vejen frem, det er for
ressourcekrævende.
Lieve: Man kunne jo også bruge motiverede ansøgninger?
Svar: Jah.
Lau:
Kunne man gøre det op til faget selv? Så kunne de selv bestemme (hvordan de vil optage)?
Svar: Hver gang der decentraliseres på den måde har det store ressourcekrævende omkostninger…
Lau: ved andre uddannelser bruges der samtaler, er det noget man kigger på?
Svar: Vi kigger rundt, men det kan let komme til at koste mange penge.
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Ebbe:
Argumentet for at tage de højeste snit ind er, at der er flere af dem, der bibeholder deres gode karakterer.
Det siger Karen (fra historie) i hvert fald.
Daniel:
Fordeling af ressourcer. Hvor meget har det kostet at skulle indføre fremdriftsreformen?
Svar: Meget. Men der bruges også meget fordi vi er nødt til at kunne nå målene – ellers kommer det til at
koste endnu mere. Færdiggørelsesmidlerne vokser som årene går, så det bliver endnu mere relevant at nå
målene. Hvis man ikke når målene skal man også betale bøder, der vokser år for år. I værste fald må vi lukke
uddannelser fordi vi strukturelt ikke når målene. Der kommer nok en lettelse fra ministeren over for de
studerende, men det ændrer helt sikkert ikke på, hvor meget universiteterne skal spare…
Johnny:
Gave til de studerende, at vi nu har en ny konstitueret prodekan for uddannelse. I forbindelse med de to
prodekaner er afgået (snakker om hvad de to nu skal), præsenterer han, at institutleder Niels Lehman er
konstitueret prodekan for uddannelse. Kan gå ind med stor erfaring, har det institut med flest uddannelser,
har stor erfaring, er meget arbejdsom og dybt respekteret.
Per Stounbjerg er konstitueret som institutleder efter Niels. Instituttet er i gode hænder.
Tingene falder på plads.
Pause med mad (30 min.)
8. Indsupplering i FU (15. min) (bilag 4, 4.1, 4.2, 4.3)
Jeppe præsenterer punktet.
Starter med at sige, at vi er kede af, at det vi har skrevet ud nok ikke er helt legalt. Derfor laver vi det i stedet
sådan, at vi først ser om nogen vil stille op til næstformand, og hvis der bliver valgt en, så går vi videre til at
vælge to menige medlemmer.
Næstformand:
Nathja Røsvik Rasmussen fra Religionsvidenskab stiller op til næstformandsposten.
Der er en skriftlig tillid-mistillids afstemning.
Der er erklæret tillid til Nathja som næstformand
To menige medlemmer:
Ebbe Christensen fra Historie
Daniel Slater fra Engelsk
Der er en samlet skriftlig tillid-mistillids afstemning.
Der er erklæret tillid til Ebbe og Daniel som menige medlemmer
9. Efterårskampagnen og kampagnegruppen (10 min.)
Rikke fremlægger punktet.
Der blev spurgt ind til hvor mange penge der er til kampagnen.
Blev der sendt en lignende liste rundt ved sidste møde inden ferien? Ja.
Der blev sendt en liste rundt med blommen og hviden så folk kan skrive sig på.
10. Fagudvalgsrunde (15 min.)
Antropologi
2 møder efter sommerferien.
Opdateret årshjul, fået styr på arrangementer.
Første arrangement handler om bachelor.
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Andet møde har vi samlet nye folk, der kom 5, så det gik meget godt.
Har snakket om arbejdsmarkedsundersøgelse.
Engelsk
Vi har haft en del møder, da formanden har valgt vi skal have møder hver 14. dag.
Det første vi har lavet har været en rusreception, det var en succes! Det er både for forskere/undervisere og
studerende.
Møde efter hvor mange nye studerende var med.
Har også holdt semesterstartsfest, hvor mange nye også hjalp med.
Har planer om at arrangere et akademisk arrangement i løbet af efteråret.
Historie
Har haft meget fart på. Det går meget godt.
Virkelig god generalforsamling med rigtig stort fremmøde.
Er ved at starte noget op på historie, der hedder POK. Det står for potentiel og kommende
historiestuderende – skal ud på gymnasier og højskoler etc. og snakke om historie og prøver at fange dem
ind til uddannelsen. Der har været meget stor opbakning til dette, har fået 35.000 til det. For at sikre at de
der søger historie er de der har lyst til historie – for at gøre det mere klart hvad uddannelsen består af. Vil
gerne hjælpe andre fagråd, hvis de vil opstarte det og vil også bare gerne høre, hvis nogen har prøvet det før
og har gode råd.
Har fredagsbar på fredag, det er en fagudvalgsfredagsbar for at sikre tilslutning til foreningerne. De vil lave
en messe hvor de forskellige foreninger er repræsenteret også er der bar bagefter som fagudvalget står for.
Uddannelsesvidenskab
DSR er sådan lidt i opløsning, især i Aarhus. Folk i Aarhus, der har siddet i det, har ikke rigtig tid længere,
men der er en tre stykker i Emdrup som er ved at gennemtænke DSR og hvordan det skal blive fremover.
I uddannelsesnævnet: Gruppementorordning for nye BA-studerende. Forening, der hedder ”Akademisk
Kvarter”, hvor der er korte oplæg som ligger op til debat (på fredag kl 13 er der oplæg om Erasmus og der er
fredagsbar bagefter). Er ved at reformulere uddannelsesvidenskab, både BA og KA. De er ved at nytænke og
prøver at gøre den klar til fremtiden. Prøver at få mere metode i uddannelsen.
Spansk
Vi mødes ikke lige så tit. Men det går godt. Vi har valgt nyt navn, har haft sommerfest hvor der kom rigtig
mange. Rent fagligt har vi møde på mandag – så vil det vise sig om arbejdet i at forbedre fagudvalget bærer
frugt. Der er flere ting på vej. Der er for en gangs skyld en del årgange på Spansk, så det ikke bare er 2.
semester, der skal stå for fagudvalget, det kan blive rigtig godt – tidligere problem at folk, når de rejste ud
ikke kom tilbage til fagudvalget igen.
Religionsvidenskab
Første møde i sidste uge.
Holdt semesterstartsfest, det gik rigtig godt.
Snakket om at der i F16 skal laves ekskursion. Har vi gjort før. Det er der nedsat udvalg til.
Ny studerende i husudvalg. Ny kasserer. Ny kritisk revisor.
Har haft en del nye studerende med som virker rigtig engagerede.
Har evalueret lidt på studiestarten, det er gået rigtig godt.
Er også ved at lave semesterevalueringer for 3. og 5. semester.
Er ved at planlægge fælles faglig dag.
Lingvistik
Der skal laves en facebookgruppe for hele lingvistik.
Klassisk
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Har det lidt hårdt pt. I foråret prøvede de at løse det ved at ændre struktur, men det hjalp ikke rigtig, så de
må igen med at kigge på det igen.
Filosofi
Prøver at rekruttere nye kræfter. Prøver at lave noget i rusugen, så 2 ruslinge fra hver gruppe skulle komme
til det første fagrådsmøde – det var dog slet ikke alle, der mødte op, og intromødet blev ikke så stort som
forventet. Prøver at lægge lidt flere kræfter ind på at rekruttere 3. semester i stedet, fordi de måske er faldet
lidt mere på plads.
Skal lave en mentorordning lidt ligesom på historie, så det er der nedsat gruppe til.
Skal også til at planlægge fællesfaglig weekend.
Metafysik nævnes igen, der skal være studieordningsændringer.
Snart skal der holdes generalforsamling.
11. Nyt fra (10 min.)
Forretningsudvalget
Jeppe præsenterer punktet.
Planerne omkring studiemiljøworkshops var noget vi havde brugt meget tid på. Der er to fra
FU, der er stoppet så det har også taget nogle kræfter at få nye ind. Vi har også brugt en del
kræfter på at prøve at komme i kontakt med Johnny. Her den 30. september skal vi stå i
kantinen sammen med Studenterrådet fra 10-14 i forbindelse med deres kampagne om
fremdriftsreformen. Skal lave en workshop på SR’s hyttetur om Uni-valget. Har fået ny
studerende i Akademisk råd, det blev Søren Sandager. Har snakket en del om elitespor.
Akademisk råd
Pernille præsenterer.
Nyt medlem, da Helge er trådt ud. Søren Sandager er ny repræsentant. Også det, der er valg til
ved uni-valget, så det kan man jo overveje.
Til mødet i sidste uge snakkede de international ph.d. skole og kvindelige forskere.
Fik også det oplæg som Johnny holdte her i dag.
Snakkede også om ligestilling og ”arts identitet”, der er nedsat arbejdsgruppe hvor Alice
sidder i. Der skal være en dag med tema, så det kan være der endelig kommer et bud på hvad
vores fælles identitet er.
Snakkede også økonomi, især hvordan fremdriftsreformen og dimensioneringen kan komme
til at påvirke os – også i forhold til hvad de andre universiteter gør.
Har snakket MSO professorater (professorer med særlige opgaver). Tidsbegrænset
professorat. Processen, der har været, har gjort nogle sure og derfor har der været en del
debat om det. Problemet er lidt at de indvendinger til bedømmelsesudvalget som akademisk
råd er kommet med ikke er blevet taget højde for.
Studenterrådet
Kirstine præsenterer
Sker en masse! Noget af det vigtigste er, at der er fællesrådsmøde på torsdag kl 19.15, der er
formøde i artsrådslokalet fra kl 17.15. Der er hygge bagefter i uni-baren.
Den 29. kl 15-17 er der studienævnscafe, det er i SRs lokaler. Det er for alle fakulteter.
Den 30. kl 16-18 er der et feedbackarrangement med Berit Eika (prodekan). Det kommer af at
der i foråret var en kampagne om feedback.
2.-4. oktober er der fagrådshyttetur, tilmelding senest på fredag den 25. til Kirstine@sr.au.dk.
Det bliver mega hyggeligt og der er både fagligt og socialt indhold.
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23. (i morgen) kl 8.30 er der ”Onsdag Morgen” igen. Det er sammenskudsmorgenmad i
studenterrådets lokaler, hvor der er en masse hyggelig uformel snak. I morgen er speciel, da
det er den første i semestret og der er kickstart på kampagnen. Normalt er det kl 9, hver
onsdag i studenterrådets lokaler.
Kampagnen er imod fremdriftsreformen og de starter med kantinerundture i morgen, er hos
Arts den 30. september. Hvis man har haft en oplevelse med fremdriftsreformen så kan man
skrive det i en database som man kan
Au-valg i slut november. Der kommer mere info senere.
Bestyrelsen
Andreas præsenterer.
De ting man står overfor på Arts er ret grelle… Det skal man være opmærksom på, også i det
fremtidige politiske arbejde (og i kampagnerne). Skal sørge for at skabe mobilisering mod det
der sker, det er noget, der kommer fra national side. Må meget gerne skrive til Andreas, hvis
man har spørgsmål.
Besparelser hårdest på BSS og dernæst Arts.
12. Evt.
Husk at aflevere mandaterne.
Overvej mobilepay af øl og sodavand til fremtidige møder.
13. Mødeevaluering uden for referat
Vi hygger med en sodavand eller øl (Artsrådet giver den første)
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Bilag 2
Datoer relevante for universitetsvalg 2015

20.-21. oktober: fotografering af opstillere til støttelister på studenterrådet, kl 10-18
2. november: plakatstorm
6. november: frist indlevering af lister
20. november: fredagsbarsrundtur?
23. november: VALG, ballonstorm?, valgboder
24. november: VALG, valgboder
25. november: VALG, valgboder
26. november: VALG, valgboder, nedtagning af plakater, VALGFEST

Link til listen, der skal udfyldes
://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/Valg_2015/Opstilling_af_kandidater_ikke_bestyrelsen_29092015_1.pdf

Bilag 3
Workshop om universitetsvalget
Nu er der snart universitetsvalg igen og der er som altid valg til universitetets bestyrelse, Akademisk
Råd og Studienævnene.
Ved valget til bestyrelsen støtter Artsrådet op om Studenterrådets to spidskandidater. I år er disse
Sarah Junge, der læser Statskundskab og har siddet det forgangne år, og Lieve Vermuelen, der har en
bachelor i Religionsvidenskab og Erhvervsøkonomi og nu læser en kandidat i Human Security.
Ved valget til Akademisk Råd vælger Artsrådet selv at stille fire kandidater op, disse vælges på dette
møde. Ved valget til studienævnene opstilles folk fra de enkelte afdelinger, Artsrådets
Forretningsudvalg vil dog meget gerne være behjælpelige, hvis I har spørgsmål eller lignende.

Dette betyder, at Artsrådet skal føre valgkamp! Vi i forretningsudvalget vil derfor gerne have gode
ideer til, hvilke events vi kan lave, og hvordan vores valgboder skal køres.
Vi har før lavet plakatstorm, ballonstorm og fredagsbars rundtur, men ingen af disse events er fastlagt.
I boderne plejer vi at give kaffe, bolsjer, kuglepenne etc., men vi har også på enkle dage givet gløgg
og æbleskiver ud. Ideer til nye events eller videreudviklinger af de gamle modtages med kyshånd,
derudover er ideer til, hvordan vi kan gøre nye og spændene ting med vores valgboder også meget
velkomne.

Bilag : 4
Bilag – Elitespor/Talenlinje
Noget nyt der bliver diskuteret på de forskellige niveauer på hele AU er et elitespor/talentlinje,
hvor studerende med ekstra overskud eller som har lyst til at prøve kræfterne af, får mulighed
for at udfordre sig selv akademisk. Da dette elitespor/talentlinje kun lige er i startfasen har vi
som studerende mulighed for at have indflydelse på hvordan det netop skal implementeres.
Derfor har vi til dette Artsrådsmøde besluttet for at have en workshop hvor I kan brainstorme
ideer til hvordan denne implementering kunne gøres mest hensigtsmæssigt for flest mulige
studerende. Det endelige formål med denne workshop er at udforme et politikpapir, hvorfor
der også efterfølgende skal nedsættes en skrivegruppe. Dette politikpapir er noget vi i
Artsrådet kan bruge som udgangspunkt når vi skal diskutere elitespor/talentlinje fremover.

Bilag 5
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.. 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 3 timer + 1 times formøde med VIP’erne + 1 times formøde med
forretningsudvalget.
Det har været kutyme at mindst én af de studerende deltager i Aarhus UniversitetsPolitiske Udvalg i Studenterrådet (AUPUS), hvor der er mulighed for at koordinere mellem
de akademiske råd på AU. Ligeledes forventer vi, at artsrådet holdes opdateret omkring
arbejdet i Akademisk råd.

