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Kære Fællesråd. 

 

Hermed tredje udsendelse til Fællesrådsmødet den 20. november. Vi kan desværre ikke være i 

mødelokalet 1 eller i et af de øvrige store lokaler i Studenterhuset denne gang, så vi arbejder i 

øjeblikket på at finde en anden løsning. Information om lokale vil blive sendt ud pr. mail og 

annonceret på Facebook, når vi ved noget mere. 

 

Som nævnt i sidste udsendelse kommer det ekstraordinære fællesrådsmøde i december til at ligge 

tirsdag den 9. kl. 17 – 22. Der vil være spisning i forbindelse med mødet og oplæg omkring 

fremtidens Aarhus Universitet ved prorektor for uddannelse Berit Eika. Mere information følger. 

 

Fællesrådsmødets indhold 

På fællesrådsmødet skal vi behandle statutændringer. Der er ved fristen for indsendelse af 

ændringsforslag og ændringsforslag til ændringsforslag ikke indkommet noget. Vi behandler derfor 

Dirigentinstitutionens forslag som sendt ud med første og anden udsendelse.  

 

Derudover skal vi godkende ændring af servicestrategien jf. beslutningen omkring NorthSide på 

sidste møde, have nedsat et kommissorieudvalg, have godkendt en mødekalender for foråret 2015 

og sidst men ikke mindst snakke om universitetsvalget 2014. Der er bilag til disse punkter med 

undtagelse af universitetsvalget, som bliver et orienteringspunkt.  

 

Siden sidste udsendelse er politikpapiret ’Fremtidens Aarhus Universitet’ blevet tilføjet. Papiret er 

sendt til korrektur, men er ikke blevet behandlet endnu. I må derfor bære over med eventuelle taste-, 

stave- eller kommafejl.  

 

Tidsplanen frem til Fællesrådsmødet 

Torsdag d. 20. november: 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 20. november. 

 

De bedste hilsner 

 

Dirigentinstitutionen: Amalie Andersen, Chefdirigent, Kåre Koch Rønnow, 1. dirigent, Sara Hark, 

2. dirigent. 

  

mailto:dirigent@sr.au.dk
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19:15 – 19:30 

 

 

 

 

 

19:30 – 20.30 

 

 

 

20.30 – 20.45 

 

20.45 – 21.45 

 

 

 

21.45 – 22.15 

 

 

 

 

 

 

22.15 – 22.25 

 

22.25 – 22.30 

 

Foreløbig dagsorden til ordinært Fællesrådsmøde d. 20.11.2014 

Torsdag d. 20.11.14 kl. 19.15-22.30, Studenternes Hus, Mødelokale 1 

O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

 

1. Formalia  

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O) 

1.2 Godkendelse af referat fra den 25. september 2014 (Bilag 1) (B) 

1.3 Godkendelse af dagsorden (B) 

1.4 Valg af stemmetællere (B) 

 

2. Sager til behandling 

2.1 Statutændringer (Bilag 2) (O+D+B) 

2.2 Ændring af servicestrategi jf. beslutning omkring NorthSide (Bilag 3) (O+D+B) 

 

Pause 

 

2.3 Nedsættelse af kommissorieudvalg (Bilag 4) (O+B) 

2.4 Godkendelse af mødekalender for foråret 2015 (Bilag 5) (O+D+B) 

2.5 Universitetsvalg (O) 

 

3. Meddelelser (O) 

3.1 Forretningsudvalget 

     3.1.1 International Gruppe 

     3.1.2 Politikpapir: Fremtidens AU - skriftlig orientering (Bilag 6) 

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. 25.09.14 

 

1. Formalia (O+D+B) 

1.1 Navnerunde og konstatering af quorum 

Kåre fra Dirigentinstitutionen, Alexander fra Artsrådet (M), Sissel fra FU, Bertil fra FU, Gitte fra Psykrådet, 

Helge fra Artsrådet (M), Henrik fra Artsrådet (M), Andreas fra Artsrådet (M), Laura fra Artsrådet (M), Lieve 

fra Artsrådet (M), Christina fra Artsrådet (M), Kirstine fra Artsrådet (M), Laura fra MoGenS, Klaus fra 

IGOR, Julius fra IGOR, Anders fra IGOR (M), Jonatan fra Medicinerrådet (M), Ellen fra Medicinerrådet 

(M), Carmen fra Artsrådet (M), Kristina fra Artsrådet (M), Jeppe fra Artsrådet (M), Sara fra Artsrådet (M), 

Thea fra Artsrådet (M), Ditte fra Psykrådet (M), Sandra fra Psykrådet (M), David fra DSR/IHA (M), Danny 

fra DSR/IHA (M), Daniel fra DSR/IHA (M), Andreas fra DSR/IHA, Bo fra MFSR (M), Isabella fra 

Communication Council (M), Morten fra Communication Council (M), Emil fra Communication Council 

(M), Joachim fra ABC (M), Kim fra ABC (M), Augusta fra ABC (M), Martin fra Oeconrådet (M), Anders 

fra Alternative Jurister, Marie fra Alternative Jurister (M), Kristine fra Moderate Jurister (M), Patrick fra 

Moderate Jurister (M), Jesper fra MFSR (M), Kasper fra MFSR (M), Nanna fra BFU, Casper fra BFU (M), 

Line fra BFU (M), Christian fra Statsrådet (M), Mads fra Statsrådet (M), Allan fra FU, Sune fra FU, Dorte 

fra Artsrådet, Rune fra FU og sidst, men ikke mindst, Amalie fra Dirigentinstitutionen. 

Quorum er konstateret. Vi er 38 mandater fra 4 hovedområder. 

 

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

Referat godkendt uden ændringer. 

 

1.3 Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt uden tilføjelser. 

 

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

2.1 Halvårsregnskab (Bilag 2) 

Sarah gennemgik regnskabet. Et revideret regnskab ville blive sendt ud til Fællesrådet efter mødet. 

Fællesrådet godkendte regnskabet. 

 

2.2 Universitetsvalget 2014 

     2.2.1 Præsentation af spidskandidaterne (Bilag 3 og 4) 

Andreas og Sarah præsenterer sig selv. 

     2.2.2 Valgkampsgrundlag (Bilag 5) 

Valgkampsgrundlaget fremlagt og diskuteret. 
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Fremdriftsreformsafsnittet blev diskuteret, med følgende kommentarer: 

 Der er modstrid mellem en god implementering og en afskaffelse. 

 Afskaffelse er ikke en bestyrelsessag. 

 SR bør bare være imod fremdriftsreformen. 

 Det har ikke noget specielt med fremdriftsreformen at gøre, at alle har ret til at tage en uddannelse. 

 Man bør slette hele afsnittet. 

 Man bør ændre i afsnittet men bibeholde afsnittets substans. 

 Der er i valgkampsgrundlaget ikke beskrevet andre grunde til studietidsnedsættelse end økonomi. Er 

det meningen? 

Optagsafsnittet blev diskuteret med følgende kommentarer: 

 Det omkring branding og optag er skrevet dårligt og skal omformuleres. 

 Det skal beskrives, at hvis studienævnene skal kunne dimensionere, så skal de kvalificeres heri.  

 Hvis studienævnene skal kunne dimensionere, skal det ligeledes koordineres med andre studienævn 

fra for eksempel København. 

     2.2.3 Valgkampsbudget (Bilag 6) 

Valgkampsbudgettet gennemgået. 

     2.2.4 Godkendelse af liste- og valgforbund (Bilag 7) 

Liste- og valgforbundet godkendt. 

     2.2.5 Nedsættelse af valgkampsgruppe (Bilag 8) 

Valgkampsgruppe nedsat. 

 

PAUSE 

To mandater er blevet indleveret i pausen. Der er nu 36 mandater fra 4 hovedområder til stede. 

 

2.3 Northside 2015? (Bilag 9) 

Rune fremlægger indstillingen fra FU. Artsrådet har lavet en indstilling, der præsenteres af Laura. 

Indstillingen har følgende ordlyd: ”Ved revidering af servicestrategien, indstiller Artsrådet til, at 

studenterrådet genovervejer deres strategi på Northside og fremover ikke bruger Northside som politisk 

platform, men har fokus på aktivistpleje. Det mener vi vil medføre, at kun et medlem i forretningsudvalget 

skal ind over planlægningen/forberedelserne til Northside, og at der nedsættes en gruppe af frivillige, som 

varetager planlægning og koordinering af Northside i samarbejde med et forretningsudvalgsmedlem og 

generalsekretæren. Ved at lade en del af forberedelsesarbejdet blive varetaget af frivillige/fagrådsaktive vil 

det kunne frigive kræfter i forretningsudvalget, som i stedet kan bruges på politisk arbejde.” 

 

Afstemning (runde 1): 
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Forslag 1 (Vi tager afsted): 7 stemmer 

Forslag 2 (Artsrådets indstilling): 35 stemmer 

Forslag 3 (Vi tager ikke afsted): 5 stemmer 

Forslag 1 og forslag 2 går videre. 

Afstemning (runde 2): 

Forslag 1: 0 stemmer 

Forslag 2: 33 stemmer 

(2 blanke, 1 har ikke afgivet sin stemme) 

Forslag 2 er vedtaget. 

 

2.4 Valg af ny 2. dirigent (Bilag 10) 

Sara Hark, 9. semester, klassisk arkæologi, stiller op. 

Sara er valgt per akklamation. 

 

2.5 Indsupplering i AUPUS og LUPUS (Bilag 11) 

Udvalgene fremlagde deres arbejde. 

5 valgt til AUPUS pr. akklamation: Sarah Junge (Statsrådet), David Houborg (BFU), Casper Dolmer 

Mikkelsen (BFU), Sune Koch Rønnow (FU) og Anders Rohde Pihlkjær (Alternative Jurister). 

8 valgt til LUPUS pr. akklamation: Sarah Junge (Statsrådet), Anders Doktor (IGOR), Mads Jørgensen 

(Statsrådet), Klaus Bæk Pedersen (IGOR), Heidi Klokker (Statsrådet), Andreas Olsen (Artsrådet), Sara Hark 

(Artsrådet) og Andreas Kristensen (DSR/IHA). 

 

2.6 Procedure for statutændringer 2014/15 (Bilag 12) 

Forslagene præsenteret af Dirigentinstitutionen.  

Forslag 1: Der afholdes et ekstraordinært møde i december 2014 sammen med juleafslutningen. 

Forslag 2: Der afholdes et ekstraordinært møde senest 3 uger efter de konstituerende Fællesrådsmøde 2015.  

Følgende kommentarer blev givet: 

Det konstituerende Fællesrådsmøde er statutfastsat til ultimo februar. 

Det ekstraordinære møde skal helst ikke blive indholdstomt. Forretningsudvalget kunne eksempelvis 

facilitere noget erfaringsudveksling mellem fagrådene eller få en oplægsholder ud. 

Afstemning: 

Forslag 1: 34 stemmer 

Forslag 2: 1 stemme 

(0 blank, 1 har ikke afgivet sin stemme) 
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Det er vedtaget, at der holdes et ekstraordinært møde i december (senest d. 11.) med henblik på 

statutændringer. 

 

3. Meddelelser (O) 

3.1 Forretningsudvalget 

Hyttetur den 3. - 5. oktober. 

Politikkonference på DTU den 14.-16. november - tilmeldinger sendes til sissel@sr.au.dk.  

SR holder stressseminar sammen med AU den 14. oktober. 

FU kører finanslovskampagne sammen med DSF. FU er i gang med at få et overblik over, hvad national 

dimensionering betyder for fag på AU - de skriver ud til berørte fagråd. 

Sune har spurgt rundt omkring fagrådenes økonomi, det er fordi han prøver at få et overblik over alle 

fagrådenes økonomi, og det kommer der en opfølgning på. 

     3.1.1 Politikpapir: KOT – skriftlig orientering (Bilag 13)  

 

3.2 Fagrådsrunde 

Artsrådet: Har fået en ny konstitueret dekan på Arts, han er dejlig at arbejde sammen med. Ellers arbejder 

Artsrådet med institutorganisering - særligt studienævn og UFU'er. 

MoGenS: Har lavet vedtægtsændringer, har holdt fagforeningsdag og planlægger studietur, som afholdes i 

november. 

IGOR: Arbejder med reservation af kantine og kantinens møbler som er dårlige. Arbejder også med optag 

kontra plads. 

Medicinerrådet: Kæmper med den 3 år gamle studiereform - men der er ikke råd til de store eksamener. 

Forsøger at ændre systemet for tildeling af KBU-pladser, da det lige nu ikke fungerer særlig godt og efter 

tilfældigheder. Det ønskes, at det i højere grad lever op til folks ønsker. Har konstitueret MR. Har fået ny 

prodekan for uddannelse. Faglig dag den 3. oktober omhandlende død. 

Psykrådet: Arbejder med studiemiljøundersøgelsen, særligt er der mange ensomme psykologistuderende. Har 

afholdt dimission for første gang. Dimission skal afholdes halvårligt fremadrettet. 

DSR/IHA: Er flyttet på Navitas og har holdt "brokke"-møde omkring problemer. Man arbejder på at opdele 

studienævnene, for eksempel kunne Herning få deres eget studienævn. Har fået en ny bestyrelse. DSR/IHA 

har 80 års fødselsdag. 

MFSR: Kører studiestartskampagne, holder møder omkring fremdriftsreformen med prodekanen og hygger 

sig. 

CC: Har fået nyt logo, lancerer erhvervsoplægsrække, arbejder med studiemiljøundersøgelsen og er allerede i 

dialog med studieleder og institutlederen - særligt er der problemer med identitet som følge af 
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lokaleplaceringer. Arbejder med holdrepræsentantordning, dimensionering, ny kandidatstudieordning og 

kopierer Statsrådets brokkedag. 

ABC: Arbejder med studiemiljøundersøgelsen i studienævnet - prøver særligt at få nogle krydskorrelationer 

omkring stress. Arbejder med institutorganisering – HA er fordelt på to institutter men ABC har mest kontakt 

til det ene. Holder arrangement for internationale studerende, skal have gang i holdrepræsentantordninger, 

skal være med i tour des forening, skal afholde brokkedag. 

Oeconrådet: Arbejder med oprydning efter fup og med studiemiljøundersøgelsen omkring stress. 

JURrådet: Arbejder med studiestart og kandidat-rusuge – der har dog ikke været ret mange tilmeldt.  Har 

problemer med timeplaner. Særligt har mange kandidater timer oveni hinanden eller store huller i skemaet. 

Har afholdt dimission.  

BFU: Har fået mange nye medlemmer og er ved at lære dem op. Den 3. oktober har Pelle (maskot) 

fødselsdag – der er bacon, kage og gammel dansk i store mængder! Har lavet en fotokonkurrence - vinderne 

offentliggøres til Pelles fødselsdag.  

Statsrådet: Har fået lavet studieordningsændringer på bacheloren. Har afholdt Faglig Dag - det gik godt. 

Generalforsamling på mandag. 

 

3.3 Andre 

Amalie: Hvis der forekommer ændringer i vedtægter eller der bliver valgt ny mandatbærer eller suppleanter 

til Fællesrådet, så meld det lige til Dirigentinstitutionen. 

Heidi: Heidi og Andreas har været på bestyrelsesseminar med resten af bestyrelsen. Heidi og Andreas 

kommer stadig rigtig gerne ud og holder oplæg for fagrådene - Statsrådet er vilde med dem. 

Sune: Heidi stiller op til DSF næstformand, så kom med til PK og hjælp hende med at blive valgt. 

 

4. Evt. 

LUPUS-folk skal lige mødes med Sissel om lidt. 

Sarah har lavet en aftale omkring en gratis øl nede i Studenterbaren, kom glad. 

Amalie har lavet en video, som hun gerne ville vise, men den virkede desværre ikke. 

 

5. Mødeevaluering (uden for referat) 
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Bilag 2: Forslag til statutændringer 
Statutten med linjenumre er vedhæftet mailen særskilt.  

 

Dirigentinstitutionens forslag til statutændringer E2014 

 

Afstemningsprocedurer: 

Formuleringen i linje 768-769 i Appendiks C forekommer tvetydig pga. manglende overensstemmelse 

mellem tekst og eksempel. Dirigentinstitutionen indstiller derfor til, at Fællesrådet vælger et af følgende 

forslag: 

1. Linje 768-769: ’Ved kampvalg har enhver med stemmeret lov til at stemme på op til en over 

halvdelen rundet op af det antal mandater der skal vælges. Dvs. skal der vælges 5 har man 5/2=2,5=3 

stemmer.’ ændres til: 

a) ’Ved kampvalg har enhver med stemmeret lov til at stemme på op til en over halvdelen rundet 

op af det antal mandater, der skal vælges. Dvs. skal der vælges 5, har man op til 5/2 + 1 = 2,5 + 

1 = 4 stemmer. Og skal der vælges 4, har man op til 4/2 + 1 = 2 + 1 = 3 stemmer.’  

eller 

b) ’Ved kampvalg har enhver med stemmeret lov til at stemme på op til halvdelen rundet op af det 

antal mandater, der skal vælges. Dvs. skal der vælges 5, har man op til 5/2 = 2,5 = 3 stemmer. Og 

skal der vælges 4, har man op til 4/2 = 2 stemmer.’    

 

Formalia: 

1. Der er lige nu ingen § 6. Det foreslås derfor, at § 7 bliver til § 6, § 8 til § 7 og således, så det kommer 

til at passe. 

2. Linje 251: ’Det konstituerende fællesrådsmøde’ rykkes ned og gøres fed som i linje 124. 

3. Linje 437: ’Kommissorieudvalg’ rykkes ned og gøres fed. 

4. Linje 492: Rykkes op på forrige linje, da sætningen er sammenhængende. 

 

Sætningskonstruktion: 

Linje 335-337: ’Andre organer har pligt til at forelægge Dirigentinstitutionen fortolkningsspørgsmål 

af nærværende statut, som herefter er enekompetent til at træffe en endelig afgørelse om 

fortolkningen heraf.’ ændres til ’Andre organer har pligt til at forelægge Dirigentinstitutionen 

fortolkningsspørgsmål til nærværende statut. Dirigentinstitutionen er herefter enekompetent til at 

træffe en endelig afgørelse om fortolkningen af statutten.’  

 

Datoer: 

§ 21 blev i efteråret 2013 ændret, så det konstituerende møde ligger ultimo februar i stedet for primo til 

medio april. Datoerne i § 11, stk. 2 og Appendiks B er ikke ændret med ændringen af § 21. Derfor foreslås: 

1. Linje 113: ’1. februar’ ændres til ’15. december’. 

2. Linje 720: ’1. marts’ ændres til ’15. januar’. 
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Stavefejl: 

1. Linje 113: ’dirigentinstitutionen’ ændres til ’Dirigentinstitutionen’. 

2. Linje 152: ’opretholdes’ ændres til ’opretholde’. 

3. Linje 153: ’mindretals beskyttelse’ ændres til ’mindretalsbeskyttelse’. 

4. Linje 236: ’repræsenterede’ ændres til ’repræsenteret’. 

5. Linje 295: ’fællesrådet’ ændres til ’Fællesrådet’. 

6. Linje 348: ’Forretningsudvalg’ ændres til ’Forretningsudvalget’. 

7. Linje 425: ’indenfor’ ændres til ’inden for’. 

8. Linje 448: ’næster’ ændres til ’næste’. 

9. Linje 474 og 475-476: ’i blandt’ ændres til ’blandt’.  

10. Linje 506: ’liste og valgforbund’ ændres til ’liste- og valgforbund’. 

11. Linje 514: ’valgkommissionen’ ændres til ’Valgkommissionen’. 

12. Linje 670: ’dirigentinstitutionen’ ændres til ’Dirigentinstitutionen’. 

13. Linje 674: ’hvor af’ ændres til ’hvoraf’. 

14. Linje 714, 715, 722, 730, 734 og 739: ’indenfor’ ændres til ’inden for’. 

15. Linje 745: Enten slettes ’med’ eller ’gennem’. 

16. Linje 753: ’valgets’ ændres til ’valget’. 

17. Linje 766: ’domtælling’ ændres til ’omtælling’. 

18. Linje 772: ’øverste’ ændres til ’øverst’. 

19. Linje 797: ’en hver’ ændres til ’enhver’. 

20. Linje 799-800: ’formand, næstformand og chefdirigent’ ændres til ’Formand, Næstformand og 

Chefdirigent’. 

21. Linje 814: ’indenfor’ ændres til ’inden for’. 

 

Kommatering: 

1. Der mangler gennemgående kommatering i statutten. Dirigentinstitutionen indstiller til, at 

Fællesrådet giver lov til, at Chefdirigenten og Formanden i fællesskab sætter kommaer, hvor disse 

mangler, og at kommaer der er sat forkert må ændres. 

  



 FÆLLESRÅDSMØDE 

 

  
 11 

 

Bilag 3: Ændring af servicestrategi jf. beslutning omkring NorthSide 

Studenterrådets deltagelse i NorthSide festival 

På sidste fællesrådsmøde blev det vedtaget, at Studenterrådet fortsat skal deltage på NorthSide Festival. 

Deltagelsen skal betragtes som et tilbud til de aktive, og ikke som en politisk platform. I forbindelse med 

dette skal en del af arbejdet med planlægningen overgå til en arbejdsgruppe nedsat af Fællesrådet. 

Desuden skal servicestrategien revideres, så den afspejler vedtagelsen på seneste fællesrådsmøde.  

Proces frem mod festivalen 
• Nedsættelse af arbejdsgruppe – På nærværende fællesrådsmøde 

• Præsentation af gruppens arbejde – På det konstituerende møde i februar og på mødet i 

april 

  

Revision af servicestrategien 
Formål: De første to linjer slettes, således at der kommer til at stå følgende. 

”Studenterrådets involvering i arrangementet bidrager til udbredelsen af kendskabet til vores organisation. 

Ved at få vores logo på barer og telte, får vi vist hvem vi er til en større gruppe mennesker. Internt styrker 

involveringen i Northside Festival Studenterrådet gennem en styrkelse af netværket. Studenterrådet kan 

tilbyde sine aktive medlemmer billetter til en festival, og disse får mulighed for, at arbejde sammen og lære 

hinanden at kende. Studenterrådets aktiviteter på Northside Festival skal også generere penge til 

Studenterrådets yderligere aktiviteter.” 

Målsætninger: Der tilføjes en ny bullet 1 og den gamle bullet 2 slettes, således at der samlet kommer til 

at stå: 

• Styrke sammenholdet mellem Studenterrådets aktive 

• Generere et overskud 
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Bilag 4: Nedsættelse af kommissorieudvalg 

Nedsættelse af kommissorieudvalg 

 

I følge Statuttens §31 skal der på det sidste fællesrådsmøde inden det konstituerende  

fællesrådsmøde nedsættes et Kommissorieudvalg:  

 

§ 31 

Kommissorieudvalget nedsættes af Fællesrådet på sidste møde inden næste konstituerende 

Fællesrådsmøde. Udvalget skal sammensættes af mindst et medlem fra hvert af det igangværende rådsårs 

udvalg, samt yderligere et antal medlemmer valgt af Fællesrådet fra mindst 3 forskellige valgområder. 

Udvalgets formand er Studenterrådets formand eller næstformand efter indstilling fra Studenterrådets 

Forretningsudvalg. 

 

§ 32 

Kommissorieudvalget er ansvarlig for at udarbejde forslag til kommissorier for det næste rådsårs ønskede 

udvalg, samt at sikre kontinuitet i de politiske udvalg, Kommissorieudvalget nedsætter. 

 

Stk. 2 

Kommissorier skal minimum indeholde sagsområde, beføjelser, arbejdets omfang, samt krav til 

sammensætning. 

 

Indstilling: 

 

Dirigentinstitutionen indstiller, at Fællesrådet nedsætter et udvalg bestående af en repræsentant fra 

AUPUS, en repræsentant fra LUPUS, en repræsentant fra formandsskabet samt mindst 4 og maks. 6 

repræsentanter valgt på Fællesrådsmødet den 20.11 2014. De 4-6 repræsentanter skal komme fra mindst 3 

forskellige valgområder (hovedområder), og der må maks. vælges to fra samme hovedområde.  

 

Dirigentinstitutionen indstiller desuden, at AUPUS, LUPUS og formandsskabet melder deres repræsentanter 

til Dirigentinstitutionen ved først mulige lejlighed. 

 

Såfremt Fællesrådet godkender indstillingen, så vil følgende valg træde i kraft. 

Formandsskabets indstilling af Sune Koch Rønnow 

AUPUS indstilling, som bliver besluttet den 3. november 

Desuden indstiller LUPUS et medlem den 3. december. 
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Bilag 5: Godkendelse af mødekalender for foråret 2015 

Forslag til mødekalender for foråret 2015 

 

 Tirsdag den 19. februar: Konstituerende fællesrådsmøde 

 Tirsdag den 7. april: Ordinært fællesrådsmøde eller erfaringsudveksling e.l. efter behov  

 Onsdag den 13. maj: Ordinært fællesrådsmøde 
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Bilag 6: Politikpapir: Fremtidens AU 

 

Fremtidens Aarhus Universitet 

Indledning  

Uddannelse og særligt universitetsuddannelser er blevet et politiseret emne som dagligt diskuteres. Aarhus 

Universitet presses af dagsordner der stiller spørgsmålstegn ved universitetets grundsten nemlig 

sammenhængen mellem forskning og uddannelse. Aarhus Universitet forholder sig ikke aktivt til 

dagsordnerne men fokuserer i stedet på intern konkurrence universiteterne imellem og forsøger at positionere 

sig som en eliteinstitution.. Politiseringen og universitetets passivitet kan potentielt resultere i et forandret 

uddannelsessystem, hvor universitetets rolle ændres markant. Der er derfor behov for, at deltage aktivt i 

uddannelsesdebatten og præge udviklingen i retningen mod det universitet Studenterrådet ønsker. 

Nærværende papir definerer netop dette. Hvad er et universitet og hvad skal Aarhus Universitet være for en 

størrelse. Papiret indeholder en historisk rammefortælling af universiteternes rolle i samfundet, en vision for 

fremtidens AU og en analyse af udfordringer for at nå visionen for fremtidens AU.  

Historisk rammefortælling  

Universitetet har siden de første grundlæggelser omkring år 1200 været lærdomsbevarende og formidlende 

organiseringer. De første universiteter opstod i slutningen af 1100- og begyndelsen af 1200-tallet og kunne 

dannes af de i en given by forsamlede studerende, som det var tilfældet med Bologna, eller de i en given by 

forsamlede lærere, som det var tilfældet med Paris. Lærer og studerende allieredes med henblik på at opnå 

myndighedernes anerkendelse, juridisk beskyttelse og korporativ autonomi med henblik på at få tildelt 

rettigheder og privilegier til at undervise og uddele akademiske grader. Universiteterne blev i denne tid 

anerkendt og oprettet af kejsere, konger, fyrster, ærkebiskopper og andre med juridisk myndighed. I starten 

af 1200-tallet betegnes universiteter universitas grundet deres juridiske position som en stat i  staten. Senere 

blev universiteterne betegnet studium generale fordi et universitet var en højere læreranstalt, med 

undervisning på samme sprog, nemlig latin, hvorfor man kunne optage studerende fra alle lande. 

Universitetet bestod af fire fakulteter, det teologiske, det juridiske, det medicinske og artes-fakultetet der 

senere blev det filosofiske fakultet. De første universiteter var i høj grad ’professionshøjskoler’, da der var 

tale om skolastiske embedsstudier med henblik på de klassiske embeder; præst, jurist og læge. Prioriteringen 

af de fire fakulteter, med det filosofiske fakultet som værende de andre fakulteter underlegent, var en af 

hovedårsagerne til de tanker der kom til at være grundlæggende for den humboldtske universitetstradition.  
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Sammen med universiteternes opståen opstod der fra midten af 1200-tallet såkaldte kollegier(f.eks. Collegé 

de Sorbonne). Dette var klosteragtige sammenslutninger, hvor lærer og studerende levede tæt sammen. 

Kollegierne var private og verdslige organiseringer, der stod for undervisningen mens universitetet og 

fakulteterne stod for eksamen og tildelingen af de akademiske grader. De tidlige kollegier blev inspirationen 

til det engelske og amerikanske uddannelsessystem.  

 

Med oplysningstiden begyndte universiteternes tilknytning til de religiøse magter for alvor at blive sat under 

pres. Her opstod universitetet i Halle og universitetet i Göttinger. Begge byggede på tanken om 

nytteorienterede uddannelser men med fokus på frie videnskabelige studier og ikke religiøs ortodoksi. På 

Göttinger finder vi blandt andet seminar-undervisningsformen, hvor lærer og studerende arbejder sammen 

om videnskabelige problemstillinger til stor inspiration for Kant og Humboldt. Her begyndte universiteterne 

også at gå fra at være rene undervisningsinstanser til også at være forskningsinstanser.  

 

Omkring 1800 og frem diskuterede man for alvor universiteternes formål og eksistensberettigelse. Kant var 

en af de første til at betvivle underprioriteringen af det filosofiske fakultet og mente, at det filosofiske 

fakultet skulle have en sandhedsfunktion, ved at kunne blande sig i de øvre lærdomme og gøre den til 

genstand for prøve og kritik til fordel for videnskaben. En videnskab der søgte sandheden. Kant mente ikke, 

at universitetet kunne reduceres til nytteformål uden at ophøre med at være et universitet. Konsekvensen 

ville nemlig være en opløsning i specialskoler. På den måde kan det filosofiske fakultet også siges at binde 

videnskaben sammen i en søgen mod sandheden, ’et moderne universitet må sætte sandheden eller retter 

vilje til sandhed og ikke nytte højest. Derfor må statens indflydelse på universitetets indre anliggende 

begrænses og samtidig må enhver lærdom, nyttig eller unyttig, ethvert fag og fakultet og enhver lærd finde 

sig i at blive kritiseret ud fra fornuftens og sandhedens målestok.’  På baggrund af Kants tanker om et 

autonomt universitet voksede den tyske idealisme og det vi i dag kender som den klassiske humboldtske 

tradition. Dette skete med grundlæggelsen af universitetet i Berlin, hvor det filosofiske fakultet fik en fornyet 

status, og hvor universitetet var bygget på en forening af forskning og uddannelse. Det humboldtske 

universitet gjorde op med adskillelsen af forskning og uddannelse som man så på f.eks. Oxford, hvor 

kollegier var lærdomsinstitutioner mens forskningen var et privatfinansieret anliggende. På det humboldtske 

universitet var universitetets rolle at fremme og sikre ’dannelse gennem videnskab’, hvilket skete gennem en 

forening af forskning og uddannelse. Dannelse var et centralt begreb og stammede fra Kants opfattelse af 

dannelse som etisk-æstetisk selvpraksis. Individet skulle have lov til at blive selvbestemmende og myndigt 

menneske, hvor menneskets bestemmelse som et frit og selvaktiverende væsen er indeholdt i det selv. Det 

handlede om aktiveringen af den enkeltes etisk-æstetiske selvforhold med henblik på at få den ydre livsform 

til at stemme overens med den indre karakter.  Formålet med universitetet var altså ikke statslige 
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nyttekalkyler men individets dannelse, hvorfor statslig indblanding kunne være direkte ødelæggende for 

sagens væsen. 

 

At de europæiske universiteter bygger på en historie om dannelse og autonomi, betyder ikke, at de engelske 

og amerikanske colleges ikke også bygger på dannelsesidealer. De 4-årige collegeuddannelser kan nemlig 

ses som et dannelsesprojekt, hvor krav om forskellige fag fra mere end ét fakultet er et udtryk for et ønske 

om almen dannelse. Når det er sagt er der ikke på samme måde en kobling mellem forskning og uddannelse, 

som var et centralt element i sikringen af dannelse i den humboldtske tradition. 

 

De humboldtske principper spredtes til Vesten og resten af verdenen op gennem 1800-tallet og de fleste 

universiteter tilkendte sig i mere eller mindre grad til principperne. Principperne har dog i praksis ikke vist 

sig at skabe entydigt gode tendenser. Universiteterne var nemlig alle elitære institutioner der kun uddannede 

det øverste samfundslag. Derudover gjorde det humboldtske universitet ikke op med en række uheldige 

styreformer såsom professorvældet. Efter 2. verdenskrig kritiserede studenterbevægelsen professorvældet for 

at være udemokratisk og topstyret. Det gamle hierarki på universiteterne var reaktionært og ude af stand til at 

omstille sig til samfundsudviklingen og behovene hos befolkningen. Studenterbevægelsens massive kritik af 

strukturen og udviklingen på universiteterne resulterede i en ny styrelseslov i 1970 i Danmark, som indførte 

universitetsdemokratiet med studienævn, akademisk råd og konsistorium, hvor både studerende og 

administrativ personale også havde en stemme. 

 

Den offentlige debat af universiteternes struktur og formål førte til et større fokus på universitets rolle, som 

stadig præger den nationale debat i dag. Kravene fra de studerende om samfundsrelevante universiteter vandt 

indpas i forståelsen af universiteterne. Universiteterne havde ikke længere monopol på viden for videns egen 

skyld, men skulle udfylde et behov i samfundet ved at uddanne den næste generation og ikke blot en snæver 

elite samt levere forskning af høj kvalitet til gavn for samfundet. På sin vis en tilbagegang til de humboldtske 

principper, men med et klart fokus på samfundsrelevansen. 

 

Uanset hvor i universitetshistorien man kigger, så er værdier som dannelse og autonomi helt centrale i 

forhold til universiteternes formål og rolle i samfundet. Derudover er der til stadighed en opfattelse af, at 

universiteterne bør sammentænke forskning og uddannelse. Universiteterne har dog gennem tiden haft 

varierende fokus på universitetets formål som enten leverance af embedsstudier eller leverance af sandhed.   
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Fremtidens Aarhus Universitet 

I dette afsnit beskriver vi vores opfattelse af, hvad et universitet er og bør være. Vi trækker på en række af de 

i historien fremlagte værdier, men anerkender vigtigheden af universitetets relation til det omkringliggende 

samfund.  

 

Studenterrådet anser et universitet for at være en højere læreanstalt, hvor forskningsvirksomhed leder til nye 

erkendelser for forskere og studerende samt fordrer menneskers dannelse. Der er mange forestillinger om, 

hvordan det sikres. I det følgende præsenteres vi vores bud på netop dette. 

 

Aarhus Universitet skal bidrage med dannelse og erkendelse for studerende og forskere. Det kan kun ske i et 

samspil mellem uddannelse og forskning, og de to bør derfor ses som to sider af samme sag. På den måde 

skabes det bedste fundament for tilegnelsen af nye erkendelser. Samtidig er det universitetets opgave at 

bidrage med nye indsigter, der er med til at udvikle samfundet. Således er den nyeste forskning og 

samfundsudviklingen gensidigt påvirket af hinanden. Universitetet leverer ikke blot et produkt til det 

omgivne samfund, men et aktivt bidrag til det omgivne samfund. Samfundet spiller ind på universitetet i den 

forstand, at samfundet og omverdenen er forskningsobjektet. Samtidig er samfundet afhængig af de 

forskningsresultater, universitetet kan levere, og den uddannelse borgerne modtager. 

 

Det styrende paradigme for Aarhus Universitet skal være forskningsbaseret uddannelse. Med 

forskningsbaseret uddannelse forstås en undervisningsform, hvor studerende kan prøve kræfter med at 

bedrive forskningen selv. Forskningsbaseret uddannelse er endvidere undervisning der tager udgangspunkt i 

de nyeste resultater og de nyeste metoder inden for det givne område, og som giver de studerende lejlighed 

til at modtage undervisningen af forskere. Undervisningen giver de studerende forståelse for fagets 

forskningsmetoder og kundskaber i og erfaringer med selv at bedrive forskning. At en uddannelse er 

forskningsbaseret betyder endvidere, at undervisning og forskningsarbejdet spiller sammen i et fagligt miljø, 

hvor de studerende får mulighed for at give værdifuldt med- og modspil til forskerne. 

 

Uddannelser på Aarhus Universitet skal baseres på medbestemmelse og demokrati. For det første, fordi 

evnen til at forholde sig kritisk til den modtagne undervisning, og at udfordre og stille spørgsmål er en 

nødvendig forudsætning for forskningsbaseret undervisning. For det andet, fordi undervisningen dermed 

fordrer en dannelse baseret på demokratisk forståelse, selvindsigt og engagement i ens hverdag og i 

samfundet. For det tredje fordi medbestemmelse og demokrati giver ejerskab og medansvar og det er 

fundamentalt for et universitet, at de studerende har ejerskab og medansvar for deres universitet. 
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Med forskningsbaseret uddannelse opnås således et samspil mellem forskere og studerende, hvor begge 

bidrager med noget, og man sikrer det abstraktionsniveau, der er nødvendigt for at nye erkendelser kan 

tilvejebringes. Indeholdt i nogle undervisningsforløb kan med fordel være feltarbejde og praktiske erfaringer, 

men med en forskningsbaseret uddannelse er det styrende princip, at disse erfaringer sætter de forskellige 

skoler inden for ens faglighed i spil.  

 

Universitetets organisering skal bæres af stærke kernefagligheder. Mellem disse kernefagligheder kan 

tværgående samarbejder forekomme, hvor forskningsmæssige overvejelser motiverer dette. Samme 

principper skal være bærende for den fysiske organisering af Aarhus Universitet, hvor der skal tilstræbes 

samlede campusmiljøer som med de gamle kollegier (f.eks. Collegé de Sorbonne).  Campusmiljøet rummer 

muligheder for, at forskere og studerende mødes såvel inden for som på tværs af faglige discipliner. Når man 

mødes på tværs opnås unikke muligheder for nysgerrighed, kritisk stillingtagen og udfordring af hinandens 

fagligheder mens grænseflader kan udforskes med henblik på etableringen af nye forskningsfelter.  

 

Studenterrådet forestiller sig således fremtidens Aarhus Universitet som værende en højere læreanstalt, hvor 

al undervisning er forskningsbaseret og hvor forskning og undervisning leder til nye erkendelser for forskere 

og studerende samt fordrer menneskers dannelse. 

Udfordringer for opnåelsen af fremtidens Aarhus Universitet  

Vores bud på fremtidens AU er som nævnt inspireret af en række gamle værdier og idealer, men er langt fra 

de universiteter vi ser i dag. De seneste år har udfordret og lagt ekstra pres på universiteterne i Danmark. Den 

øgede konkurrence mellem universiteterne, en studiefremdriftsreform og et voksende fokus på kvaliteten og 

relevansen af de videregående uddannelser er alle centrale faktorer, som udfordrer universitetets 

tilvejebringelse af erkendelse og dannelse. Udviklingen i uddannelsespolitikken kan ses som en tilbagegang 

til postskolastiske embedsstudier, hvor klare velafgrænsede kompetencer prioriteres højt. Derudover præges 

universitetspolitikken af en indførelse af markedslignende forhold, som tvinger universiteterne til, at tænke i 

dimittender som værende produkter og ikke som værende hele, dannede individer der er klar til at deltage 

aktivt i samfundsudviklingen gennem kritisk stillingtagen og anvendelse af de akademiske metoder. 

 

Nedenfor belyser og forholder vi os til en række konkrete udfordringer, nemlig konkurrencen mellem 

universiteterne, studiefremdriftsreformen og fokus på kvalitet som værende lig relevans. Disse udfordringer 

er hæmmende for at lykkes med at skabe fremtidens Aarhus Universitet.  
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Konkurrence mellem universiteterne 

En vigtig faktor for at forstå den nuværende situation for AU er den voksende interne konkurrence mellem 

universiteterne i Danmark og internationalt. De konkurrenceudsatte parametre er primært taxameterpenge og 

eksterne forskningsbevillinger. Hensigten med at øge konkurrence var, at denne ville sikre kvaliteten af 

universiteterne og gøre disse til mere effektive institutioner. Konkurrencen skaber dog nogle negative 

effekter pga. de incitamenter, som følger af den.  

 

DSF påpeger blandt andet, at taxametersystemet skaber incitament til at sænke kvaliteten på uddannelserne. 

Dette sker på to måder. For det første skaber taxametersystemet incitament til at sikre en høj 

gennemførselsprocent, hvilket kan føre til en reduktion af de faglige krav, fordi flere vil bestå, hvis kravene 

er lavere, og dermed vil universitetet få flere penge. Desuden skaber taxametersystemet incitament at optage 

studerende på større hold, og dermed mindskes interaktionen mellem underviseren og den enkelte 

studerende. Når interaktionen mellem underviser og studerende mindskes bliver det sværere at skabe en 

forskningsbaseret undervisning, der motiverer og lægger op til selvstændig refleksion. I stedet bliver fokus 

flyttet til en gengivelse og en reproduktion af den eksisterende viden, og dermed mindskes de studerendes 

udbytte af undervisningen. Som studerende ønsker vi en uddannelse af høj kvalitet med mindre hold, som 

understøtter interaktionen mellem studerende og undervisere, og det er derfor vigtigt at begrænse de negative 

effekter af konkurrencen. 

 

For det andet har konkurrencen om taxameterpengene medført et stort fokus på at tiltrække nye studerende, 

både gennem oprettelsen af nye uddannelser og en massiv investering i marketing og reklamer. Det stigende 

fokus på AU’s eksterne omdømme skaber også et pres for at reducere de negative interne problemer på AU. 

Dette ses ved den øgede politisering af fx studiemiljøundersøgelsen, som i højere grad bruges som redskab i 

forhold til omdømme fremfor at løse problemer internt på AU. Konkurrencen om de studerende flytter 

således fokus og ressourcer fra at skabe en høj undervisningskvalitet og gode studie- og forskningsmiljøer til 

i stedet at brande AU uafhængigt af, hvordan det i virkeligheden forholder sig med de interne forhold. Vi 

mener, at AU’s omdømme bedst sikres, ved at interne problematikker tages op og håndteres gennem 

inddragelse af studerende og medarbejdere og gennem stærke forskningsbaserede uddannelser. Kun ved at 

sikre demokratiske og inddragende processer og ved at fokusere på høj kvalitet kan vi opretholde et godt 

billede udadtil og dermed sikre tilgangen af studerende i fremtiden.  

 

Universiteternes anden primære indtægt, de eksterne forskningsbevillinger er også konkurrenceudsatte. 

Eksterne forskningsmidler er i dag så essentiel en del af universiteternes økonomi, at finansloven tilsigter 

eksterne midler, som en naturlig del af universitets samlede budget, hvormed de eksterne midler bliver 

essentielt for den forsatte drift af universitetet. Det betyder, at universiteterne for ikke at få underskud, er 
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nødt til at sikre sig forskningsbevillinger, der minimum tilsvarer størrelsen i budgettet. Universiteterne er 

derfor i hård konkurrence med hinanden om at tiltrække forskningsmidler. Konkurrencen om 

forskningsbevillinger kan kun foregå på to parametre; kvalitet og universiteternes krav til bevillingerne. Da 

ingen vil gå på kompromis med kvaliteten, bliver kravene til bevillingerne den primære arena for 

konkurrence. Det har den konsekvens, at forskningsbevillinger ofte kun dækker selve forskningen og ikke 

undervisning og administration. Konkurrencen om de eksterne forskningsbevillinger har derfor mindst to 

negative konsekvenser. For det første er det problematisk, at universitetet er så afhængigt af eksterne 

bevillinger, at det mister autonomi i forhold til hvad, der skal forskes i. For det andet betyder de lave krav til 

bevillingerne, at forskere kan frikøbes fra deres undervisningsforpligtelser, hvorved forskning og uddannelse 

adskilles, og de studerende undervises ikke længere i den nyeste viden inden for det givne felt. Hvis AU blot 

hæver kravene til de eksterne bevillinger, er der risiko for, at AU ikke finder den nødvendige finansiering til 

driften af universitetet, og det kan derfor være svært at gøre alene. Vi mener dog, at AU skal arbejde for at 

mindske de negative effekter af konkurrencen og lægge pres på, for at universiteterne i fællesskab kræver 

penge til undervisning, når der gives penge til forskning. Det vil ikke blot være i de studerendes og 

universitetets interesse, men også bevillingsgivernes interesse, at de studerende er bedst muligt uddannet 

inden for netop den nyeste forskning, når de kommer ud på arbejdsmarkedet.  

 

Vi mener desuden, at AU i samarbejdet med de andre universiteter kan gøre mere for videndeling mellem 

universiteterne, så universiteterne ikke blot konkurrerer om penge til at forske, men også arbejder sammen 

om at sikre, at den viden, der skabes, ikke blot kommer bevillingsgiverne til gavn, men også de studerende 

og det omgivende samfund. Dette kan imødekommes på to måder. For det første kan man arbejde mere for, 

at forskere har undervisningsforpligtigelser på de universiteter, hvor deres forskning kan være gavnligt for de 

faglige miljøer. For det andet bør forskningsresultater og undervisningsforløb gøres offentligt tilgængeligt, 

således at det i højere grad kan komme til gavn for samfundet.  

Studenterrådet mener således:  

 At gennemførselsprocenten aldrig må bruges som undskyldning for at sænke kvaliteten.  

 At forskningsbaseret uddannelse skal sikres ved undervisning på mindre hold.  

 At beslutninger skal træffes gennem inddragende og demokratiske processer.  

 At der skal samarbejdes mere mellem universiteterne om videndeling til brug i undervisningen.  

 At alle forskere skal undervise 

 At Aarhus universitet skal sikre en øget inddækning til administration og undervisning på eksterne 

forskningsbevillinger 

Hurtigere igennem 

En anden vigtig udfordring for en udvikling i retning mod et forskningsbaseret universitet med fokus på 

erkendelse og dannelse, er studiefremdriftsreformen og hurtigere igennem-dagsordenen. Reformen og 

dagsordenen, i det hele taget, er den politiske reaktion på, at store årgange på arbejdsmarkedet, snart vil gå 
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på pension og dermed skabe et stort behov for ny arbejdskraft. Derudover har universiteternes ændring fra at 

være elitære autonome institutioner til at være brede masseuddannende institutioner medført et øget optag, 

som politikerne har svært ved at finansiere. Ønsket om at uddanne flere for færre penge og på kortere tid, er 

udmøntet i en studiefremdriftsreform, som tvinger de studerende til at tilmelde sig nye kurser og fjerner 

muligheden for at framelde eksamen, medmindre der gives dispensation fra studienævnet. Dette udfordrer 

fleksibiliteten for at tilrettelægge sit eget studieforløb og har den konsekvens, at de studerende alle tilbydes 

færdige studiepakker. Sådanne studiepakker er et potentielt skridt i retning mod skolastiske studier, hvor man 

pga. manglende tid til fordybelse og manglende fleksibilitet som kunne muliggør fordybelse inden for 

særlige områder, risikerer en reproduktion af viden inden for særligt definerede områder. På forhånd 

definerede områder mindsker nemlig muligheden for at erkende og tillære nye indsigter inden for alternative 

områder, som vil kunne udvikle faget i en ny retning og have positive effekter på faget og samfundet som 

helhed. Kun gennem erkendelse, dannelse og tillæring af nye indsigter kan universitetet i en vekselvirkning 

med samfundet udvikle fag og samfund i nye retninger. Vi mener derfor, at Aarhus Universitet skal sikre 

muligheden for fleksibiliteten i uddannelser.  

 

En anden mulig konsekvens af fremdriftsreformen er et øget antal dispensationsansøgninger fra studerende, 

som ikke nødvendigvis er i stand til at erkende på samme korte tid som andre studerende. Dette øger presset 

på studienævnene, som vil komme til at behandle de mange dispensationsansøgninger. Et sådant pres, har på 

en række universiteter resulteret i afgivelse af kompetencer fra studienævn til administration. Dette er 

potentielt ødelæggende for sikringen af studienævnenes videre eksistens. Afgivelse af kompetence til ikke-

demokratiske organer legitimerer nemlig behandlingen af faglige spørgsmål i organer, hvor hverken forskere 

eller studerende er repræsenteret. Som nævnt er det dog samspillet mellem forskningen og uddannelse, og 

dermed også samspillet mellem forskere og studerende, der er altafgørende for udviklingen af fag og for 

muligheden for at tillære nye indsigter og opnå erkendelse og dannelse. En afgivelse af kompetencer fra 

studienævnene kan således i sidste ende betyde stagnerende fagmiljøer. Studenterrådet mener derfor også, at 

man skal sikre studienævnene fuld autonomi.  

Studenterrådet mener således: 

 At universiteterne skal sikre størst mulig fleksibilitet i uddannelserne og på den måde fordre 

fordybelse og erkendelse inden for nye fagområder.  

 At Studienævnene skal sikres fuld autonomi.  

Kvalitet og relevans  

Den sidste faktor, som har betydning for opnåelsen af fremtidens AU, er de politiske intentioner om at sikre 

kvalitet og relevans i de videregående uddannelser. Sikringen skulle ske gennem nedsættelse af et udvalg, 

som udelukkende skulle beskæftige sig med kvalitet og relevans. Udvalget foreslog at man ændrer strukturen 

på universiteterne og begrænser optaget på kandidaterne. Dette har øget det politiske pres på retskravet, som 

hidtil har sikret en fuld uddannelse til alle bachelorer. Udvalget lægger i deres rapport op til en adskillelse 
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mellem forskning/teori og praksis/anvendelsesorienterede elementer af uddannelserne. Sammenholdt med 

den nye struktur er dette et reelt opgør med det traditionelle særkende ved uddannelserne på universiteterne, 

nemlig den forskningsbaseret uddannelse. Desuden lægger det et meget individualistisk fokus på 

universitetsuddannelserne, at deres eneste formål er at uddanne kandidater, der kan varetage et givent job. 

Der er således indledende tre vigtige momenter i forhold til kvalitets og relevansdebatten. For det første er 

begrænsningen af tilgangen til kandidatuddannelserne en fratagelse af muligheden for at specialisere sig. For 

det andet italesætter man en arbitrær frakobling af teori og anvendelse, som strider mod vores forestilling om 

vekselforholdet mellem universitetet og samfundet. For det tredje ændres fokus på uddannelse og universitet, 

som et sted der fordrer læring, diskussion og fordybelse, til ensidigt at være en beskæftigelsesfremmende 

aktivitet. 

 

Dette er problematisk af flere årsager. I forhold til retskravet vil en evt. begrænsning af de studerendes 

retskrav resultere i, at færre kan opnå den uddannelse, som de er interesseret i og forventeligt kvalificeret til. 

Endvidere vil det forcere oprettelsen af et bachelorarbejdsmarked, som ikke eksisterer på nuværende 

tidspunkt. Dette vil ikke være resultatet af et valg hos den enkelte studerende eller efterspørgsel på den type 

arbejdskraft, men er udelukkende politisk motiveret. Et bachelorarbejdsmarked er ikke negativt i sig selv, 

men rejser nogle udfordringer i forhold til strukturen af forløbene på de fleste uddannelser på AU. Her er 

langt de fleste bacheloruddannelse mindre forskningsbaserede og fremmer ikke i sig selv det initiativ og 

sammenspil med samfundet, som må forventes. Dette kommer i langt højere grad i spil på 

kandidatuddannelserne, hvor mulighederne for specialisering ligeledes vokser. Et bachelorarbejdsmarked 

kan således godt lade sig gøre, men det kræver at sammenspillet mellem forskning og uddannelse 

intensiveres voldsomt på bacheloruddannelserne. Det vil således kræve en ændret forståelse af formålet med 

bachelordelen, hvis det forsat skal sikres at uddannede besidder den nødvendige viden og kan sætte den i spil 

til gavn for samfundet. I stedet for at fjerne retskravet bør man udvide retskravet, så den studerende har 

mulighed for arbejde mellem bachelor og kandidat. Dette vil både sikre, at studerende ikke afbrydes i deres 

uddannelsesforløb, at de studerende er i stand til at færdiggøre deres uddannelse, samt at der opstår en reel 

efterspørgsel på arbejdsmarkedet efter bachelorer fra universitet. 

 

Hertil kunne man også forstærke samfundsengagementet. Udover at udvide retskravet kunne man åbne mere 

op for efteruddannelse både af dimittender og borgere med en anden uddannelsesmæssig baggrund. Dette 

kunne gøres gennem eksisterende udvalgte kurser og fag, men kunne også gøres gennem tilrettelagte 

valgfag, som er specifikt rettet mod efteruddannelse eller andre faggrupper. 

Studenterrådet mener:  

 At al undervisning skal være forskningsbaseret  

 At en afskaffelse af retskravet begrænser adgangen til uddannelse og fordybelse. Derfor bør man 

udvide retskravet 
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 At Aarhus Universitet i højere grad skal tilbyde efteruddannelse til dimittender samt tilbyde kurser 

rettet mod andre faggrupper 

Konklusion 

Nærværende papir er et udtryk for en politisk stillingtagen til, hvad Studenterrådet mener Aarhus universitet 

er og skal være. Studenterrådet mener, at Aarhus Universitet skal være en højere læreanstalt, hvor 

forskningsvirksomhed leder til nye erkendelser for forskere og studerende samt fordrer menneskers dannelse. 

Det styrende paradigme er forskningsbaseret uddannelse og medbestemmelse og medinddragelse. I søgen 

mod at opnå vores vision for Aarhus Universitet identificerer Studenterrådet en række konkrete udfordringer. 

1) konkurrencen mellem universiteterne 2) kvalitets og relevansdagsordnen samt 3) hurtigere-igennem-

dagsordenen. For at overkomme disse udfordringer mener Studenterrådet  

 At gennemførselsprocenten aldrig må bruges som undskyldning for at sænke kvaliteten.  

 At forskningsbaseret uddannelse skal sikres ved undervisning på mindre hold.  

 At beslutninger skal træffes gennem inddragende og demokratiske processer.  

 At der skal samarbejdes mere mellem universiteterne om videndeling til brug i undervisningen.  

 At alle forskere skal undervise 

 At Aarhus Universitet skal sikre en øget inddækning til administration og undervisning på eksterne 

forskningsbevillinger 

 At universiteterne skal sikre størst mulig fleksibilitet i uddannelserne og på den måde fordre 

fordybelse og erkendelse inden for nye fagområder.  

 At studienævnene skal sikres fuld autonomi.  

 At al undervisning skal være forskningsbaseret  

 At en afskaffelse af retskravet begrænser adgangen til uddannelse og fordybelse. Derfor bør man 

udvide retskravet 

 At Aarhus Universitet i højere grad skal tilbyde efteruddannelse til dimittender samt tilbyde kurser 

rettet mod andre faggrupper 

 


