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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.

EFTERÅR 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.

Sted:  Fredrik Nielsens Vej
Pris:  Arrangementet er gratis

Lørdag 5. oktober kl. 10.30-16.00
Vi introducerer dig for forskellige journalistiske genrer. Hvordan finder man en god 
historie, og hvordan formidler man den? Hvordan skriver man fængende og forstå-
eligt? Formålet med workshoppen er at give dig redskaber til at kunne formulere dig 
på en ny måde ud fra journalistiske principper.

Onsdag 23. oktober kl. 19.00-21.00
Vi læser hinandens artikler, hygger, spiser pizza og giver feedback. Du får efterføl-
gende mulighed for at få udgivet din artikel i Delfinen, og du har også mulighed for at 
blive en del af redaktionen. Oplægsholdere: Ulrikke Due Hagenau og Andrea Jessen 
Jakobsen.

Bogføringskursus
Dato:  16. oktober kl. 16.15-18.00
Sted:  Fredrik Nielsens Vej
Pris:  Arrangementet er gratis

Er du siddende kasserer, eller skal du starte som ny kasserer i en forening? Så til-
byder Studenterrådets kursusvirksomheden en unik mulighed for dig. Uanset om 
du føler dig på usikker grund eller bare gerne vil have lidt træning. Kurset giver fær-
digheder og viden indenfor bogføringens ædle kunst samt opsætning af budget og 
regnskab. Oplægsholder: Ann Veller

SustaInability
Dato:  Første uge i november
Sted:  Fredrik Nielsens Vej
Pris:  Arrangementet er gratis

Der er kommet et øget fokus på klimaet og den grønne omstilling. Arrangementet 
har derfor fokus på den grønne omstilling og forskellige initiativer, som man kan 
arbejder videre med i sin lokale forening eller hjemme hos sig selv. Arrangementet 
bidrager med konkrete tiltag og visioner for en grønnere fremtid. Oplægsholder: 
Signe Tolstrup Mathiasen

Studiestart og Stresshåndtering
Dato:  25. september kl. 16.15-18.00
Sted:  Fredrik Nielsens Vej
Pris:  50 kr.

Oplægsholder Thomas Pape vil på baggrund af sin mangeårige karriere som stress-
rådgiver og mentaltræner dele ud af sine praktiske værktøjer til stresshåndtering i 
eksamensperioderne og i en presset hverdag. Arrangementet er for dig, der gerne 
vil vide, hvordan man håndterer stressede perioder, og hvad man kan gøre for at 
undgå at få stress på Universitetet.

Skriveworkshop  
- Lær den journalistiske genre at kende

Er du også vant til at skrive akademisk? Nu får du muligheden for at lære at formidle og 
formulere dig på en ny måde

Dato:  5. oktober kl. 10.30-16.00 og onsdag 23. oktober kl. 19.00-21.00
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