Referat fællesrådsmøde
- Ordinært Tirsdag d. 13.09.11 kl. 19.15-22.00 Studenternes Hus, mødelokale 1

Fredrik Nielsens Vej 2-4
8000 Aarhus C
Tlf 8942 5464
Fax 8942 5474
Mail sr@sr.au.dk

Tilstedeværende mandater:
Mikkel Fuglsang fra Jura, Fie Schmidt fra Jura, Ulrik Rønsbo fra Statsrådet, Allan Vesterlund fra
Oeconrådet, Christian Thyrrestrup fra ASB studenterforum, Sara Andersen fra BFU, Eske Pedersen
fra MFSR, Steffen Videbæk fra MFSR, Astrid Krabbe fra MFSR, Thorsten Iversen fra Psykrådet,
Benjamin B. Boelsmann fra HUM, Jacob L. Ruggaard fra HUM, Rasmus Markussen fra HUM, Peter
Thuborg fra HUM, Bo Jensen fra Teo, Andreas Birch Olsen fra HUM, Anders Agersnap fra HUM.
01 Formalia (10 min.)
Quorum: ja
Godkendelse af dagsorden: godkendt
Referat fra sidst: Godkendt
02 Sager til behandling:
02.01 Trimesterstruktur (Bilag 1) (40 min.)
02.01.01 Oplæg ved trimesterarbejdsgruppen under Scitech-rådet
Scitech-rådet holder oplæg om trimesterstruktur for de tre hovedområder undtagen Health.
Spørgsmål:
Der spørges hvad ECTS label er.
Svar: en europæisk standardisering af undervisningsomfang og struktur blandt europæiske
universiteter.
Spørgsmål:
Hvor stort er problemet?
Svar: Det er ofte ikke muligt at tage fag på tværs af uddannelser, der ofte har fagpakker med
forskellige varigheder, som derved komplicerer processen ved at tage fag på tværs. Men dette er
ikke afdækket.
Spørgsmål:
Er der mulighed for at tage SU med, hvis man tager på udveksling?
Svar: det skulle være muligt at tage udveksling med en trimesterordning, da der kan tages
summerschool, som supplering til de 20 ECTS i august.
Spørgsmål:
Kan man forstille sig fag, der strækker sig over flere trimestre?
Svar: det er ikke muligt med ECTS-ordningen, disse kan dog deles op i selvstændige fag.
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02.01.02 Diskussion af fordele og ulemper ved forskellige uddannelsesstrukturer.
Der afskaffes med forslaget sommerens månedspause.
Det kan blive en udfordring at tage praktik med en trimesterordning, da det ofte er på halvårsbasis.
Reeksamen vil ligge i den efterfølgende eksamenperiode.
Det er vigtigt at undersøge, hvad det vil betyde for ERAMUS-samarbejdet med de andre
universiteter i programmet.
Man kan ikke komme på summerschools i starten af juli med en trimesterordning.
For mange er semesterordningen vigtig for at kunne fordybe sig tilstrækkeligt i stoffet.
For at få arbejdsbelastningen spredt lige ud over året bør trimesterordningen trækkes mere ind over
sommerferien end forslaget ligger op til.
På BS foregår der akrediteringer, som der skal tages hensyn til.
02.01.03 Oprettelse af arbejdsgruppe vedr. uddannelsesstrukturer.
Deltagere i arbejdsgruppen:
Benjamin B. Boelsmand fra HUM, Mathias fra MFSR, Eskild fra MFSR, Christoffer fra Oeconrådet,
Ulrik fra Statsrådet, Maria Juhler fra styrelsen.
Det er muligt efterfølgende at indsupplere.
Eskild og Mathias fra MFSR indkalder til det første møde.
02.02 Diskussion af længden af valgperioden i universitetsbestyrelsen (Bilag 2)(15 min.)
Christian Thyrrestrup og Maria Juhler-Larsen holder indledningsvist oplæg om længden af
valgperioden i universitetsbestyrelsen, hvor det forslås, at valgperioden forlænges til 2 år i stedet for
det nuværende 1 år.
Diskussion:
Problemet med indflydelse kan måske lige så meget skyldes mentaliteten i universitetsbestyrelsen.
Valget om udveksling og praktik må være en personlig prioritering for kandidaterne.
Den viden, der skal ligge til grund for arbejdet i bestyrelsen, bør opbygges og deles i KGB,
som er støttegruppen for bestyrelsesmedlemmerne.
Arbejdsbyrden ved bestyrelsesarbejdet vil blive lettet, da der ikke skal føres valgkamp hvert år.
Det giver større legitimitet til bestyrelsesmedlemmerne overfor de studerende ved valg hvert år.
Mange i SR har været i studenterpolitik i mere end 2 år og derfor bør det ikke blive et problem at
finde kandidater, der er villig til at binde sig til arbejdet i 2 år.
Det er derimod ikke sikkert at det at nogle har været aktive i 2 år var klar til at stille op og var
kvalificeret dengang.
Afstemning om forslag:
Forslaget er ikke vedtaget.
(Pause 10 min.)
02.03 Valg til Universitetsbestyrelsen – valgår 2012 (Bilag 3 og 4) (30 min.)
02.03.01 Valg af spidskandidater
Valgkommissionen anbefaler at der opstilles 3 spidskandidater til universitetsbestyrelsen.
Maria Juhler-Larsen, Karen Marie Kjeldsen og Benjamin B. Boelsmand stiller op som
spidskandidater.
Kandidaterne præsenterer sig selv.
Alle tre er valgt som spidskandidater.
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02.03.02 Valg af liste- og valgforbund
Thea P. Frederiksen gennemgår Studenterrådets listeforbundsstruktur.
Det forslås at der arbejdes for at få valgperioden reduceret til 3 dage, så det ikke
kommer til at løbe over en weekend. Forslaget tages op i valgudvalget.
Der stemmes om valgkommissionens indstilling til listeopstillingen:
Forslaget er vedtaget.

02.04 Nedsættelse valgkampsgruppe (Bilag 5) (10 min.)
Per Dalbjerg og Heidi Klokker præsenterer valgkampsgruppen.
Valgte til gruppen:
Bo fra Teologi, Anders fra historie, Rasmus fra idehistorie (artsrådet), Jacob fra
litteraturhistorie (artsrådet), Mikkel og Fie fra Jurrådet, Ulrik og Katrine fra Statsrådet, Sara fra
biologi, Alan fra oeconrådet, Mathias fra MFSR, Andreas fra musik, ASBs studenterforum
kontaktes for repræsentanter af Per og Heidi.
Det er muligt at supplerer ind senere, men dem der er skrevet på nu, er ansvarlige for
eventuelle udskiftninger senere. Skriv til klokker@sr.au.dk
02.05 Nedsættelse ny studiemiljø-task-force (Bilag 6) (10 min.)
Per Dalbjerg og Heidi Klokker præsenterer studiemiljø-task-forcen.
Valgte til gruppen:
Mikkel fra Jurrådet, Karen fra Oeconrådet, Anders fra historie, Andreas fra arts, Eskild fra
MFSR, ASB studenterforum kontaktes for repræsentanter af Per og Heidi.
Det er muligt at supplerer ind senere men den der er skrevet på nu er ansvarlige for eventuelle
udskiftninger senere. Skriv til klokker@sr.au.dk
03 Meddelelser (30 min.)
03.01 Styrelsen
Tak for opbakning til studiemessen og Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag.
Det nye nummer af ”Aktiv” er udkommet og kan hentes på styrelsen.
Der er sendt udkast til høringsvar for fremtidens akademiske råd ud til fællesrådet.
Svaret skal sendes til universitetsledelsen torsdag d. 15/9/2011.
Den 7. til 9. oktober er der hyttetur for fagrådene, hvor alle fagråd er inviteret.
03.02 Fagrådsrunde
Oeconrådet.
Har gang i studiestartsudvalg, der laver læsergrupper for de nye studerende. Er ved at
arrangerer dimission. Er ved at skrive statutter om. Er ved at lave arrangement for de
internationale studerende, hvor der kommer 150. Er ved at finde kandidater til studienævn og
akademisk råd.
MFSR.
Har fundet kandidater til bestyrelsen, som er på plads i god tid. Har taget kontakt til alle andre
foreninger og har samlet det i Sci-tech.

HUMrådet.
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Har fået nyt logo og kommer nu til at hedde Artsrådet. Er ved at skrive høringssvar omkring
faglig udviklingsproces.
Religionsvidenskab.
Holder møder om sidefagsstudieordning og er ellers ved at gøre klar til valgkamp.
Musik.
Holder første møde i morgen
Biologi.
Er ved at omstrukturere sit arbejde og formål med fagudvalget.
Historie.
Skal flyttes til Nobel, hvilket viser sig at være problematisk for administrationen, som påvirker
kvaliteten af administrationen for de studerende. Der arbejdes i fagrådet med at påpege
problemerne.
Engelsk.
Ønsker at skabe et sted hvor de studerende kan slappe af i hverdagen samtidig med at stedet
kan blive brugt til fredagsbar.
Statsrådet.
Holder første møde i morgen. Der arrangeres faglig dag, som støttes af Studenterrådet.
Har fået bevilget midler til mentorordning.
Jurrådet.
Fandt ud af nye studienævnsstruktur inden sommerferien. Skal holde faglig dag og 2 kurser i
den nærmere fremtid.
03.03 Andre
Boliggruppen holder oplæg om arbejdet i gruppen.
Meddelelse fra bestyrelsen: mødet der ikke blev holdt i juni er blevet til et møde i august
omkring fu sionen med Ingeniørhøjskolen og studiemiljøundersøgelsen.
Der holdes KGB-møde d. 14/9/2011 kl. 16.00
03.04 Kalender
Kalenderen er sendt ud inden sommerferien samt et fagrådsbrev. Der ud over kan man se på
sr.au.dk/kalender
DSF holder i København et seminar om uddannelse den 24. september.
Der holdes introseminar den 29. september kl. 17-20 om det at arbejde i fagråd.
Der holdes første bestyrelsesmøde i Studenterhusfonden den 21. september, hvor forslag og
inputs er velkomne. Skriv til per@sr.au.dk
Statutudvalget har fredag d. 16. deadline for inputs, hvorefter der vil blive skrevet guidelines
til udvalgets forslag til fællesrådet. Statutter er på dagsordenen for fællesrådet den 27.
oktober.
Der er høringsperiode i november/december og beslutning i marts.
04 Eventuelt (5 min.)
Den nye eventmanager Siri Mariager præsenteres for fællesrådet.
Alle er inviteret i Unibaren til en gratis øl venligst sponseret af StudenterhusAarhus.
05 Mødeevaluering – udenfor referat (5 min.)

Med venlig hilsen
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Jesper Hilsted Andersen.
Generalsekretær
På vegne af Dirigentinstitutionen
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