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Studenterrådet er en interesseorganisation for de studerende på Aarhus 
Universitet. Studenterrådet fungerer som de studerendes talerør både in-
ternt på Aarhus Universitet og i den offentlige debat. Studenterrådet står for 
en lang række aktiviteter og publikationer som Danmarks Største Fredagsbar 
og Idrætsdag, studiemesse, kurser, retshjælp og en studenterhåndbog. Alt 
sammen for at gøre livet som studerende nemmere og sjovere.

FORÅR 2019



I løbet af semesteret udbyder Studenterrådets kursusvirksom-
hed kurser af forskellige typer og med indhold, der henvender 
sig bredt både til folk med og uden tilknytning til Aarhus Univer-
sitet. 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.

Kursus om budget og regnskab
Foreningsøkonomi
Dato: 2. april 2019
Tid: 16.15-19.00
Sted: Frederik Nielsens Vej
Pris: Arrangementet er gratis

Hvis du er nytiltrådt som kasserer i en mindre forening på Aarhus Universitet og føler 
dig på usikker grund, er Studenterrådets kursus om budget og regnskab i foreninger 
oplagt for dig. Kurset giver grundlæggende viden om opsætning af budget og regn-
skab og andre forhold, der måtte være relevante for foreningsøkonomi som moms 
og bogføring. Oplægsholder: Ann Veller.
Studenterrådet vil stå for forfriskninger.

Det ”sunde” studieliv
Hør forskellige vinkler på, hvad det ”sunde” studieliv er, og mærk det på egen krop

Dato: 30. april kl. 16.15-18.30 og 11. maj kl. 11.00-15.00
Sted: Fredrik Nielsens Vej
Pris:  Det bestræbes at gøre arrangementet gratis.  

Hold øje med facebook eller sr.au.dk

Tirsdag d. 30 april kl. 16.15-18:30
Kom og hør forskellige oplæg omkring det ”sunde” studieliv fra forskellige faglige per-
spektiver. Formålet med oplæggene er at sætte fokus på de studerendes pressede 
hverdag, hvor der måske ikke altid er plads til at tænke på det ”sunde” studieliv. Ved 
ikke at lytte til sin krop kan dette gå ud over ens humør, helbred, koncentration samt 
stressniveau.

Lørdag d. 11. maj kl. 11.00-15-00
Første del af kurset havde fokus på oplæg omkring det ”sunde” studieliv. Lørdag d. 
11. maj forsøger vi at tilgå emnet mere aktivt. Dagens aktiviteter bliver afholdt i sam-
arbejde med AUS (Aarhus Universitets-Sport), som vil facilitere lokaler og atypiske 
aktiviteter, som alle kan være en del af.
Studenterrådet vil stå for forfriskninger og frokost.

Studenterrådets 
store Folketingsdebat
- Hør politikerne i en paneldebat om udvalgte emner, og stil dit spørgsmål til dem

Dato: Tredje uge efter Folketingsvalgets udskrivelse*
Tid: 16.00-18.00
Sted: Stakladen, Fredrik Nielsens Vej
Pris: Arrangementet er gratis

Traditionen tro afholder Studenterrådet den store paneldebat i Stakladen, når Fol-
ketingsvalget udskrives.
Tilværelsen som studerende er et hyppigt debatteret emne på Christiansborg, og 
der kan ofte synes langt fra Aarhus Universitet til de tykke mure på Slotsholmen, 
når der vedtages reformer med betydning for vores hverdag. Debatten er en oplagt 
mulighed for at møde ledende politikere og få svar på de spørgsmål, der relaterer sig 
til din hverdag – ikke blot som studerende, men også som almen vælger.
Studenterrådets paneldebat er traditionelt meget velbesøgte og blandt de største 
afholdte debatter i Aarhus.
*) Hold øje med facebooksiden eller sr.au.dk
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