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Kære Fællesråd. 

 

Vi i Dirigentinstitutionen håber, at I har haft en god sommerferie, og vi glæder os til at se jer til 

semesterets første Fællesrådsmøde torsdag d. 25. september 2014.  

 

Vi vil gerne minde om, at I i fagrådene får indsendt mandat- og suppleantliste (gerne med 

mailadresser på de pågældende personer), når jeres fagråd har valgt nye repræsentanter til 

Fællesrådet. Desuden vil vi minde om, at I indsender fagrådets vedtægter, såfremt der forekommer 

ændringer i disse, da det jf. statutten er Dirigentinstitutionens opgave at sikre, at fagrådenes 

vedtægter er i overensstemmelse med Studenterrådets statut.   

 

Fællesrådsmødets indhold 

På mødet skal vi behandle halvårsregnskabet, diskutere det forestående universitetsvalg og 

diskutere om Studenterrådet fortsat skal være på Northside Festival. Desuden skal der vælges en ny 

2. dirigent, da Troels har færdiggjort sit studie og derfor fratræder posten, og der vil være 

indsupplering i både AUPUS (op til 5 nye medlemmer) og LUPUS (op til 8 nye medlemmer).  

 

Vi er i Dirigentinstitutionen blevet opmærksomme på, at der i Studenterrådets statut, som følge af 

statutændringerne sidste efterår, er flere datoer, der ikke stemmer overens. Desuden optræder en 

række stave-/tastefejl og manglende kommatering, som vi også ønsker rettet, såfremt der alligevel 

skal finde en statutændring sted. Da ændringer i statutten skal vedtages på to Fællesrådsmøder med 

ikke mindre end tre uges mellemrum, har vi udarbejdet to forslag til, hvornår der kan indsættes et 

ekstra Fællesrådsmøde med henblik på statutændring. Disse forslag skal vi også diskutere på mødet. 

 

Ønsker man at opstille til posten som 2. dirigent, kan man sende sin opstilling til 

Dirigentinstitutionen på dirigent@sr.au.dk, såfremt man ønsker den udsendt med en af de følgende 

udsendelser. Det er også muligt at melde sit kandidatur på mødet.     

 

Tidsplanen frem til Fællesrådsmødet 

Torsdag d. 28. august: 1. udsendelse 

Torsdag d. 11. september: 2. udsendelse 

Torsdag d. 18. september: 3. udsendelse 

Torsdag d. 25. september: Fællesrådsmøde 

 

I er som altid velkomne til at indsende spørgsmål og kommentarer til dirigent@sr.au.dk.  

Vi glæder os til at se jer den 25. 

 

De bedste hilsner 

 

Dirigentinstitutionen: Amalie Andersen, Chefdirigent, Kåre Koch Rønnow, 1. dirigent, Troels Ilsø 

Mahneke, 2. dirigent. 

 

mailto:dirigent@sr.au.dk
mailto:dirigent@sr.au.dk


 FÆLLESRÅDSMØDE 

 

   3 

 

19:15 – 19:30 

 

 

 

 

19:30 – 21.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.00 – 21.15 

 

21.15 – 22.00 

 

 

 

 

22.00 – 22.20 

 

 

 

 

 

 

22.20 – 22:25 

 

22:25 – 22:30 

Foreløbig dagsorden til ordinært Fællesrådsmøde d. 25.09.2014 

Torsdag d. 25.09.14 kl. 19.15-22.30, Studenternes Hus, Mødelokale 1 

O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

 

1. Formalia (O+D+B) 

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum 

1.2 Godkendelse af referat fra den 9. april 2014 (Bilag 1) 

1.3 Godkendelse af dagsorden 

 

2. Sager til behandling (O+D+B) 

2.1 Halvårsregnskab (Bilag 2) 

2.2 Universitetsvalget 2014 

     2.2.1 Præsentation af spidskandidaterne (bilag eftersendes) 

     2.2.2 Valgkampsgrundlag (bilag eftersendes) 

     2.2.3 Valgkampsbudget (bilag eftersendes) 

     2.2.4 Godkendelse af liste- og valgforbund (bilag eftersendes) 

     2.2.5 Nedsættelse af valgkampsgruppe  

 

Pause 

 

2.3 Northside 2015? (bilag eftersendes) 

2.4 Valg af ny 2. dirigent (Bilag 3) 

2.5 Indsupplering i AUPUS og LUPUS (Bilag 4) 

2.6 Procedure for statutændringer 2014/15 (Bilag 5) 

 

3. Meddelelser (O) 

3.1 Forretningsudvalget 

     3.1.1 Politikpapir: KOT – skriftlig orientering (Bilag 6)  

     3.1.2 Politikpapir: Trafik – skriftlig orientering (bilag eftersendes) 

3.2 Fagrådsrunde 

3.3 Andre 

 

4. Evt. 

 

5. Mødeevaluering (uden for referat) 
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Bilag 1: Referat fra det ordinære Fællesrådsmøde d. 09.04.14 

 

1. Formalia  

1.1. Navnerunde og konstatering af quorum  

Andreas Birch Olsen (ARTS), Carmen Vind Jensen (ARTS), Kirstine Pedersen (ARTS), Sune Koch 

Rønnow (ARTS), Christina Sørensen (ARTS), Laura Munk Petersen (ARTS), Lieve Vermeulen 

(ARTS), Sara Jeppesen (ARTS), Jeppe Kaas (ARTS), Jeppe Sivertsen (ARTS), Jeanette Hamer 

(ARTS), Kristina Christensen (ARTS), Alexander Thomsen (ARTS), Rasmus Slot (Oeconrådet), 

Mads Jørgensen (Statsrådet), Frederik Brogaard (Statsrådet), Pernille Melander (Psykrådet), Ditte 

Lolk (Psykrådet), Patrick Egholm Sørensen (JURrådet), Anders Pihlkjær (JURrådet), Kristine Stage 

(JURrådet), Anders Jepsen (ABC), Mette Thorborg (ABC), Joachim Mikkelsen (ABC), Kasper 

Langgard (MFSR), Eske Pedersen (MFSR), Bo Tranberg (MFSR), David Kallestrup (DSR/IHA), 

Dannie Lehmann (DSR/IHA), Klaus Bæk Pedersen (IGOR).  

30 mandater til stede fra 3 hovedområder – quorum!  

 

1.2. Godkendelse af referat fra den 26.02.14  

Godkendt  

 

1.3. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt  

 

2. Sager til behandling  

2.1. Budget 2014  

Sarah fremlægger budgettet. Siden budget 2014 har vi fået lavere tilskud fra AU grundet 

besparelser. Derfor har vi budgetteret om. Vi har fået mindre AU-tilskud end beregnet, men større 

tilskud fra ministeriet. Vi har fået engangstilskud til studienævnsseminar. Honoraret til FU er større 

end forventet, da vi fik syv mand i Studenterrådet. Løn til sekretariatet er faldet lidt, da vi kun får en 

måneds overlap på bogholderposten.  

Vi har valgt at sætte kampagneposten ned med 10.000. Vi har afsat 10.000 mindre til 

markedsføring, da vi sidste år brugte 20.000. Vi budgetterer med mindre underskud, men regner 

med at gå i nul henover året. NorthSide giver 52.500 i år (ca. 17.000 mere end sidste år). Det 

reviderede budget for 2014 giver et minus på 24.051.  

Kan man, når man sender det ud, sende flere år tilbage end et år?  

Ja, men posterne ændrer sig fra år til år, så det er svært at vide, hvad posterne dækker over. Det 

prøver vi fremover.  

Hvordan ser det ud med egenkapital? Fint, vi har en egenkapital på ca. 900.000 kr., så underskud er 

ikke et problem, men vi sigter ikke efter det.  
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2.2. NorthSide  

13.-15. Juni. Vi skal bruge 120-130 mennesker. Vi har fået større barer. Arbejdstiden er ca. 16 

timer. Det er super hyggeligt, og der er mulighed for at bytte lidt rundt, så man kan se de bands, 

man gerne vil. Deadline for aktive i SR er 15. Maj. Derefter åbnes der for venner og andre 

studerende. Hvis der kommer ændringer, ser vi på det og sender en mail ud.  

 

2.3. Aktivitetspulje  

Der mangler at blive valgt tre medlemmer fra det konstituerende møde. Sarah og Allan er allerede 

valgte medlemmer og har allerede støttet 2 aktiviteter siden da. Aktiviteter foregår over mail. Man 

skal vurdere, om foreninger er berettiget til støtte til forskellige arrangementer. (Læs evt. bilag 3/4 

fra udsendingen)  

2.3.1. Valg til aktivitetspuljeudvalget  

Jeppe v. Tangen Sivertsen (Artsrådet), Mads Jørgensen (Statskundskab), Rasmus Bendixen 

(Psykrådet).  

 

2.4. Valg til Studenterhusfondens bestyrelse  

Der indstilles til, at Per tager næste møde med for at kunne være med til at vedtage budget for det 

næste år. Der vælges en ny til næste møde og en, der starter efter sommerferien. Jeppe Kaas, Allan 

Vesterlund og Marie Thygesen stiller op. Derfor er der kampvalg.  

Per Dalbjerg og Rasmus Bendixen er valgt som stemmetællere.  

Jeppe og Marie er blevet valgt. Jeppe tager mødet i maj.  

Allan er valgt som suppleant.  

 

3. Meddelelser  

3.1. Forretningsudvalget  

Der er læserbrevs- og kommunikationsdag fredag d. 25. april kl. 16-18.30. Efterfølgende er der 

aftensmad.  

Søndag d. 4. maj er der Boligseminar. Temaet er ’fremtidens boligmarked’, og der vil blandt andet 

være et oplæg om den nye lejelov.  

Mandag d. 12. maj er der Europaparlamentsdebat i stakladen.  

Fra d. 3.-5. oktober er der fagrådshyttetur. Skriv det i kalenderen – nærmere info kommer senere.  

Næste fællesrådsmøde bliver i stedet for et møde en erfaringsudveksling mellem fagrådene. Har 

man nogle ønsker, kan man komme til Sune.  

3.1.1. Forretningsudvalgets forretningsorden – skriftlig orientering  

 

3.2. Fagrådsrunde  

Artsrådet: Nyt FU. En række arrangementer med DM og alene. I morgen er der møde med 

fredagsbarerne om nye regler. Artistisk festival bliver arrangeret.  

Oecon: Studieordningsændringer. Holdevalueringer. Erhvervsøkonomaften – hvem har ændret 

bedst muligt på studiemiljøet. Den gyldne pejepind – kåring af årets forelæser.  

Statsrådet: Studieordningsændringer. Koncepter med brokkedage. Der bliver givet en kop kaffe og 

så brokker man sig. Bakser med at sammenligge brok med PR, så fagrådets rolle bliver mere 
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tydeligt. Heidi og Andreas kommer og fortæller om bestyrelsesarbejdet i morgen på Statskundskab. 

Åbent for alle. Skal lave en imageundersøgelse af sig selv. 

Psykrådet: Har konstitueret sig selv med nyt, fyldt FU. Flere kræfter end tidligere. 

Studieordningsændringer. Har også haft brokkedag. Stormøde om besparelserne på AU med dårligt 

fremmøde.  

JUR: Har afholdt et arrangement i ansættelsesret. Det er lynkurser i kandidatfag. Planlægger 

studiestart. Hvordan byder man nye studerende velkommen? Kandidatstuderende udefra ønsker 

bedre intro. AJ har haft 40 års jubilæum.  

ABC: Planlægger ’ask-me-anything’-dag i stil med Statsrådet. Studieordningsændringer – har været 

en beskidt proces.  

MFSR: Har haft foredrag i Latex. Næste uge – Linux. Brokkedag er i maj måned. Ingen 

studieordningsændringer. Er inviteret i dialog om fremdriftsreform, implementering.  

DSR IHA: Har konstitueret sig selv. Har mål om at blive mere synlige. Har lavet nyhedsbrev og ny 

hjemmeside. Skal snart flytte ned i ’hytten på havnen’ (NAVITAS-bygningen).  

IGOR: Havde første fagrådsmøde i går. Institutleder var forbi. Laver fællesnoter (notebank) i nogle 

fag. Har holdt en brokkedag – der har været mange rygter, da instituttet er meget småt. Det har man 

forsøgt at få afklaring på, på mødet i går.  

 

3.3. Andre  

Heidi og Andreas vil gerne holde oplæg rundt omkring, skrive bare til dem.  

3.3.1. Dirigentinstitutionens forretningsorden – skriftlig orientering  

3.3.2. AUPUS’ forretningsorden – skriftlig orientering  

3.3.3. LUPUS’ forretningsorden – skriftlig orientering  

3.3.4. Valgkommissionens forretningsorden – skriftlig orientering  

 

4. Evt.  

Gratis øl i unibaren.  

Tak for en superfed Politikkonference!  

 

5. Mødeevaluering uden for referat  
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Bilag 2: Halvårsregnskab 
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 FÆLLESRÅDSMØDE 

 

   9 

 

Bilag 3: Valg af ny 2. dirigent 

Dirigentinstitutionen har til opgave at lede møderne i Fællesrådet, fortolke bestemmelserne i 

statutten, værne om statuttens ånd og sikre den demokratiske praktisk foruden at forberede 

Fællesrådsmøderne i samarbejdet med Forretningsudvalget. 

 

Dirigentinstitutionen består af 3 dirigenter: en chefdirigent, som leder fællesrådsmøderne, en 

førstedirigent, som tiltræder ved chefdirigenten forfald, og en andendirigent, som tiltræder ved chef- 

eller førstedirigentens forfald. 

 

Foruden ovennævnte opgaver står dirigenterne samlet set for at forberede Fællesrådsmøderne og 

fortolke spørgsmål til statutten. En af de tre dirigenter er samtidig formand for valgkommissionen. 

Medlemmer af Dirigentinstitutionen må ikke holde mandater i Fællesrådet eller sidde i 

Forretningsudvalget. Dirigentinstitutionen er beskrevet i statuttens kapitel 7: 

http://www.sr.au.dk/sr/da/om-studenterradet/statutter#kapitel7. 

 

Man kan opstille til posten som 2. dirigent ved at sende en skriftlig opstilling til 

Dirigentinstitutionen inden 3. udsendelse til Fællesrådsmødet eller ved at melde sit kandidatur på 

mødet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sr.au.dk/sr/da/om-studenterradet/statutter#kapitel7
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Bilag 4: Indsupplering i AUPUS og LUPUS 

 

AUPUS 

AU-politisk udvalg ved Studenterrådet. 

AUPUS er et af Studenterrådets politiske udvalg, som har til opgave at vedtage og beslutte 

Studenterrådets politik og strategi i bestyrelsen, samt koordinere mellem rektorale udvalg, 

akademisk råd og studienævn. 

 

Ved spørgsmål kan udvalgsleder Andreas Birch Olsen kontaktes på 51 23 02 33. 

 

 

LUPUS 

Levevilkår- og uddannelsespolitisk udvalg ved Studenterrådet. 

LUPUS er et af Studenterrådets politiske udvalg, som har til opgave at vedtage og beslutte 

uddannelsespolitik, levevilkårspolitik og koordinere arbejdet i Danske Studerendes Fællesråd. 

 

Ved spørgsmål kan udvalgsleder Leon Rix Iversen kontaktes på 61 70 14 68.  
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Bilag 5: Procedure for statutændringer 2014/15 

Jf. indledningen til denne udsendelse er en række datoer i Studenterrådets statut ikke blevet ændret 

sammen med statutændringerne i efteråret, og der optræder således en række uoverensstemmelser i 

den aktuelle statut. Da ændringer i statutten skal vedtages på to Fællesrådsmøder med ikke mindre 

end tre uges mellemrum, stiller vi Dirigentinstitutionen to forslag til, hvornår et ekstraordinært 

Fællesrådsmøde med henblik på statutændringer kan afholdes.  

 

Forslag 1 

Der afholdes et ekstraordinært Fællesrådsmøde i december 2014 sammen med juleafslutningen.  

 

Forslag 2 

Der afholdes et ekstraordinært Fællesrådsmøde senest 3 uger efter det konstituerende 

Fællesrådsmøde 2015, og noget af indholdet fra det konstituerende møde rykkes til det 

ekstraordinære møde, så det konstituerende møde ikke bliver så langt, som det tidligere har været 
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Bilag 6: KOT-papiret 

 

Et KOT-system med den studerende i centrum 
 
Formålet med den Koordinerede Tilmelding  
Den koordinerede optagelsestilmelding (KOT) er universiteternes fælles tilmelding. Formålet med KOT er at 
hjælpe kommende studerende med at tilmelde sig så enkelt og ligefrem som muligt, og at studerende så 
vidt muligt optages på deres ønskede uddannelse eller deres højest mulige prioritet. Konkret søger 
potentielle studerende ind på en eller flere KOT-indgange som det enkelte universitet har valgt at oprette. 
Antallet af KOT-indgange varierer meget fra universitet til universitet og indeholder et antal Kvote 1 og 2 
pladser, samt nogle specifikke adgangskrav. Såfremt den kommende studerende opfylder adgangskravene 
er han/hun i fri konkurrence med alle andre, som har søgt ind, om de udbudte pladser på Kvote 1 eller 2. På 
Kvote 1 vurderes ansøgerne på deres karaktergennemsnit, mens man på Kvote 2 varierer 
vurderingskriterierne fra universitet til universitet. 
 
Systemets formål er i bredest mulige forstand at sikre let og overskuelig adgang til universiteterne, og 
sekundært at sætte krav til, hvilke studerende der kan blive optaget. KOT-systemet kan holdes op mod 
andre udenlandske optagelsessystemer, så som det amerikanske, hvor kommende studerende skal søge 
om optagelse på de enkelte universiteter frem for centralt. Systemet administrerer kun universiteternes 
udbudte KOT-indgange. Den formelle og reelle magt til at ændre de udbudte uddannelser, antal pladser på 
uddannelserne, kravene til optag på de enkelte uddannelser og kvoteringen mellem Kvote 1 og 2, ligger 
derfor udelukkende hos universiteterne selv. Så hvor KOT-systemets samlede målsætning er at lette og 
overskueliggøre optaget på universiteterne, så kan der være andre motiver på spil, i hvilket udbud der 
findes, hvor mange der optages på Kvote 1 og 2, og hvilke adgangskrav der kræves fra ministeriet, 
universitetsledelserne eller fagenes side. 
 
Studenterrådet ved Aarhus Universitet er generelt glade for KOT-systemet og mener, at det på et 
overordnet plan opfylder dets bestemmelser og formål, men Studenterrådet mener dog, at der kan være 
en række problemer med de politiske beslutninger, som ligger på universiteterne. Dette politikpapir vil 
derfor indeholde Studenterrådets analyse og holdninger separat og sektionsinddelt til følgende problemer: 
Udbudte uddannelser, Udbud af nye uddannelser, Adgangskrav, og Kvote 1 og Kvote 2-optag. 
 

Udbudte uddannelser 
Universiteterne i Danmark udbyder alle meget forskellige antal KOT-indgange. Dette er oftest som led i 
universiteternes forskellige uddannelsesprofil og hjælper med at differentiere universiteterne og de 
uddannelsesmuligheder, der findes i Danmark. Differentieringen giver nogle studerende mulighed for at 
specialisere sig sent i deres uddannelse og andre at specialisere sig tidligt i deres uddannelsesforløb.  
 
Vi mener, at det overordnede formål med KOT-indgange bør være at give studerende bedst mulighed for at 
vælge mellem forskellige uddannelser. KOT-indgange skal ikke alene være et led i universiteternes 
branding, men sikre gennemskuelighed for kommende studerende.  Det giver ingen mening, at der 
eksisterer forskellige KOT-indgange for samme faglighed, eller at forskellige fagligheder deler samme KOT-
indgang. Ved at gøre KOT-indgange gennemskuelige mindskes frafald, da vi sikrer, at den studerende ikke 
oplever en uoverensstemmelse mellem forventninger til uddannelsen og uddannelsens realitet.  
 
Derfor mener Studenterrådet: 

 At KOT-indgange skal være gennemskuelige 
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 At KOT-indgange skal afspejle fagligheder 
 

Udbud af nye uddannelser 
Det er entydigt positivt, at når nye endnu uudforskede områder opdages, at der så oprettes forskning 
indenfor det område. Til gengæld skal uudforskede områder ikke automatisk føre til nye uddannelser på 
bekostningen af gamle eller allokeringen af VIP’er, TAP’er og studerende. 
 
Studenterrådet mener, at det stigende antal nye uddannelser kan få de gamle fagligheder til at stagnere, 
såfremt de oprettes og udbydes ukritisk og uden tilstrækkelig fagligt engagement fra både VIP’er og 
studerende.  
 
Det ender også med at blive en last for universitetsvæsnet som helhed, når universiteterne prioriterer at 
oprette nye uddannelser frem for at styrke gamle uddannelser med samme faglighed. Det er besynderligt, 
at eksisterende fagligheder forsømmes samtidigt med, at de efterspørges. Studenterrådet mener derfor, at 
universitetet bør udtømme mulighederne indenfor de etablerede uddannelser før de udbyder nye, da det 
simpelt er meningsløst at bruge kræfter på oprettelse af allerede varetagende fagligheder. 
 
Studenterrådet mener desuden, at det er en faglig vurdering mellem studerende og VIP’ere, hvilke og hvor 
mange uddannelser et studienævn skal udbyde. Det er kun gennem udvikling af fagenes faglighed, at 
universitetet forbliver et universitet, med rod i den akademiske tradition, hvor fagligheden bestemmes af 
fagfolk. Studenterrådet er meget kritiske overfor brugen af KOT-indgange som ”salg” af uddannelser til de 
kommende studerende og mener, at det er i universitetets bedste interesser at udbyde de stærkest faglige 
uddannelser og ikke de uddannelser, der er lettest at markedsføre. 
 
Derfor mener Studenterrådet: 

 At der ikke skal oprettes nye uddannelser på bekostning af gamle  

 At den primære kompetence til at lave nye uddannelser bør ligge i studienævnet 

 At universitetet skal udbyde stærke faglige uddannelser 
   

Adgangskrav 
En integreret del af KOT-indgange er, de studienævns fastsatte adgangskrav. Formålet med kravene, er at 
sikre et fagligt niveau på uddannelserne, som ikke er reflekteret i det generelle gennemsnit, men en 
tilegnet kompetence fra gymnasiet eller lignende gymnasial uddannelse. Således er det meningen, at 
fagene kan undlade ekstra undervisning i de gældende kompetencer, og i stedet fokusere på de mere 
avancerede og akademiske aspekter. Med gymnasiereformen fra 2005 oplevede mange uddannelser 
forhøjede adgangskrav eksempelvis krav til 2. fremmedsprog. I mange tilfælde tjener adgangskravene 
specifikke formål og relaterer til kompetencer senere anvendt på uddannelsen, men i nogle tilfælde er 
adgangskravene tilfældige og tjener ikke et egentligt formål, andet end på mest upædagogiske vis at 
regulere optag, hvilket Studenterrådet ikke mener, er acceptabelt. 
 
De generelle karakterkrav, som eksempelvis er blevet foreslået på Københavns Universitet i 2014, mener 
Studenterrådet heller ikke er en god løsning. Der forligger intet bevis for, at sådanne generelle karakterkrav 
har en ønskelig effekt på uddannelserne. Det er en ordning uden realitet i virkeligheden og vil i sidste ende 
sætte mere pres på et allerede presset karakter- og gymnasie system. Studenterrådet mener derfor ikke, at 
et generelt karakterkrav skal indføres, da det kun vil tjene universiteternes interne positionering. 
Overordnet mener Studenterrådet, at adgangskravene bør tjene et specifikt formål og kan være yderst 
fordelagtige for fagenes faglighed, men at der flere steder er brug for en revurdering af adgangskravene, og 
at adgangskravene på ingen tænkelig måde må bruges til at mindske optaget på fagene. 
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Derfor mener Studenterrådet: 

 At adgangskravene ikke må bruges til at regulere optag 

 At AU ikke skal indføre et generelt karakterkrav 
 

Dimensionering 
Studenterrådet anerkender, at dimensionering, processen om at bestemme optagets størrelse, allerede i 
dag finder sted og er en nødvendighed. Det er, hverken i universitets eller de studerendes interesser at 
have store udsving i studenterpopulationen, eller en overuddannelse af faggrupper i forhold til 
beskæftigelsesmuligheder. Ofte bliver ændringen i dimensionering begrundet af variation i beskæftigelse 
eller uddannelseskapacitet, det er derfor vigtigt, at nøgletalsstatistik om AU helt ned på fagniveau, 
herunder også beskæftigelse og ansættelses oversigt, ligger offentligt tilgængeligt. 
Studenterrådet mener dog ikke, at dimensionering skal bestemmes fra centralt hold. Studenterrådet 
mener, at studienævnene sidder i den bedste position til at vurdere dimensionering ud fra fagets 
studiemiljø, beskæftigelsesmuligheder og uddannelseskapacitet, og derfor skal afgøre fagenes 
dimensionering. 
 
Derfor mener Studenterrådet:  

 At dimensionering skal være en studienævnsbeslutning 
 At nøgletal og fyldestgørende statistik om AU skal være offentligt tilgængeligt 

 
Kvote 1- og Kvote 2-optag 
Fordelingen mellem Kvote 1 og 2 er bestemt i studienævnene, og ligger typisk på 90 % Kvote 1-optag og 10 
% Kvote 2-optag. Bestemmelserne for, hvordan optagelse på Kvote 2 fungerer, er dog en ledelsesbeslutning 
sammen med afsætningen af midler til selv samme. Optagelsen på Kvote 2 varierer meget mellem 
universiteterne, Syddansk Universitet prioriterer eksempelvis, at Kvote 2-ansøgere indkaldes til samtaler 
mens Aarhus Universitets Kvote 2-optag er en udvidet form af Kvote 1. Formålet med Kvote 2 har 
traditionelt været at optage studerende på andre kompetencer end de på Kvote 1 gældende 
optagelseskriterier.  
Studenterrådet mener, at de gældende regler for Kvote 2 på Aarhus Universitet er problematiske da 
studerende ikke sidder med den centrale beslutning omkring, hvordan Kvote 2 skal udmøntes, hvilket i 
Studenterrådet øjne burde være en studienævnsbeslutning. Kvote 2-optaget må ikke blive en en billig måde 
at indfri kravene om Kvote 2 på, da Aarhus Universitet ellers afskærer studerende med stor motivation fra 
at kunne tage en universitetsuddannelse.  
 
Derfor mener Studenterrådet: 

 At udmøntningen af Kvote 2 skal afgøres af studienævnet 
 

Studenterrådet mener 
Studenterrådet mener, at ideen om en central koordinering af optaget på alle videregående uddannelser er 
fornuftigt. Koordineringen sikrer i vid udstrækning, at kommende studerende optages på deres højest 
mulige prioritering af uddannelse. Studenterrådet mener dog, at KOT-systemet i højere udstrækning skal 
tilgodese gennemskuelighed i valget af uddannelse og ikke tage hensyn til universitetets 
brandingstrategier. 
 
Studenterrådet mener derudover, at udbudte uddannelser skal bygge på en specifik faglighed. Oprettelse 
af nye uddannelser skal således bygge på en ny faglighed og ikke differentiere indenfor allerede 
eksisterende fagligheder.  
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Sluttelig mener Studenterrådet, at de specifikke adgangskrav i KOT-systemet skal være studierelevante og 
tilgodese et fagligt formål på universitetets uddannelser. Dette skal være gældende for både Kvote 1- og 
Kvote 2-optaget, derfor bør Kvote 2-optaget på Aarhus Universitet reformeres.  
 
Derfor mener Studenterrådet: 

 At KOT-indgange skal være gennemskuelige 

 At KOT-indgange skal afspejle fagligheder 

 At der ikke skal oprettes nye uddannelser på bekostning af gamle  

 At den primære kompetence til at lave nye uddannelser ligger i studienævnet 

 At universitetet skal udbyde stærke faglige uddannelser 

 At adgangskravene ikke må bruges til at regulere optag 

 At AU ikke skal indføre et generelt karakterkrav 

 At dimensionering skal være en studienævnsbeslutning 

 At nøgletal og fyldestgørende statistik om AU skal være offentligt tilgængeligt 

 At udmøntningen af Kvote 2 afgøres af studienævnet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


