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Studenterrådet er en interesseorganisation for de studeren-
de på Aarhus Universitet. Studenterrådet fungerer som de 
studerendes talerør både internt på Aarhus Universitet og i 
den offentlige debat. Studenterrådet står for en lang række 
aktiviteter og publikationer som Danmarks Største Fredags-
bar og Idrætsdag, studiemesse, kurser, retshjælp og en stu-
denterhåndbog. Alt sammen for at gøre livet som studeren-
de nemmere og sjovere.



STUDENTERRÅDETS
KURSUSVIRKSOMHED
I løbet af semesteret udbyder Studenterrådets kursusvirk-
somhed kurser af forskellige typer og indhold, der hen-
vender sig bredt både til folk med og uden tilknytning til 
Aarhus Universitet. Kurserne er baseret på opkvalificering 
og tilegnelse af nye færdigheder og viden gennem både 
oplæg og workshops. Du kan altid finde Studenterrådets 
kursusvirksomhed, få svar på spørgsmål eller tilmelde dig 
vores kurser på vores hjemmeside eller på Facebook.

Persondataloven 101
Foreningsarbejde under den nye persondataforordning 

Dato: 9. oktober 2018
Tid: 16.15 - 18.00
Sted: Fredrik Nielsens vej

Den 25. maj træder den nye persondataforordning i kraft. Person-
dataloven har betydning for, hvordan foreninger skal håndtere per-
sonlige oplysninger som håndtering af medlemmers data. Derfor 
afholder Studenterrådets kursusvirksomhed i efteråret et kursus, om 
hvordan dette kommer til at påvirke din forening, samt hvilke kon-
sekvenser det vil få jeres fremtidige foreningsarbejde. 
Til kurset kommer bl.a. Toke Dahler der er sekretariatsleder ved Dan-
ske Studerendes Fællesråd. Oplægget vil indeholde centrale begre-
ber og problemstillinger i persondataforordningen, samt hjælp til 
udformningen af en persondatapolitik i jeres forening.

Podcastworkshop 
- Lær at lave podcast 

Dato: 13. oktober 2018 // Tid: 10:30 - 17.00
Dato: 23. oktober // Tid: 19:00-21:00
Sted: Fredrik Nielsens Vej 

Søndag d. 13. oktober kl. 10.30-17.00 
På workshoppen arbejder vi med radiomediet. Hvordan finder man 
en god historie, hvordan formidler man den? Hvordan optager 
man, laver interviews og reportage? Vi lytter til podcast og lærer at 
optage og redigere.
Efter workshoppen skal du lave en lille podcast.

23. oktober kl. 17.00-19.00 
Feedback og radiobiograf. 
Vi lytter til jeres indslag, hygger, spiser pizza og giver feedback. 
Efterfølgende holder vi redaktionsmøde på Delfinen kl. 19.00-21.00 

Workshopafholder: 
Mette Marie Heinfelt er uddannet journalist og har arbejdet på P4 
Østjylland, hun læser en kandidat i Æstetik og Kultur.

1968 
- Studenteroprøret 50 år

Dato: 8. september 2018
Tid: 19.00 - 22.00
Sted: Stakladen

”BRYD PROFESSORVÆLDET! MEDBESTEMMELSE NU!”
Under de paroler gjorde studerende i verden, i Danmark og i Aarhus 
oprør i 1968. I år, er det 50 år siden de bemægtigede sig talerstolene 
landet over og krævede og fik indført demokrati på universitetet. 
Studenteroprøret og 1968’erne tegnede en generation og fik ændret 
fundamentalt ved de danske universiteter. Men hvad var det egentlig 
der skete dengang? Hvorfor opstod oprøret? Hvad er der tilbage af 
dets virkninger i dag? Og hvor finder man ungdom parat til oprør 
i 2018?
Folkeuniversitetet og Studenterrådet ved Aarhus Universitet fejrer 
sammen Studenteroprørets jubilæum med en aften med historie, 
erfaringer, øl, musik og et håbefuldt blik mod ungdommen af i dag.

Lokation, pris og mere info omkring kurserne vil blive opdateret på 
Facebook: www.facebook.com/studenterraad, og på vores hjemme-
side: sr.au.dk


