
SPIDSKANDIDAT TIL UNIVERSITETSBESTYRELSEN 

Kunne du tænke dig at tale de studerendes sag i bestyrelsen på Aarhus Universitet? 
Studenterrådet søger en spidskandidat til universitetsbestyrelsen ved universitetsvalget. 
Som bestyrelsesmedlem skal du tale de studerendes sag på vegne af Studenterrådet, og 
kæmpe for de bedst mulige rammer for vores uddannelser.  

Om stillingen:  

Som bestyrelsesmedlem er din opgave at være de studerendes stemme i universitets 
øverste organ. Studenterrådets holdning og strategi til de forskellige sager bestemmes i 
det politiske udvalg AUPUS. Her vil du som bestyrelsesmedlem indgå i en ledende rolle og 
have stor indflydelse på at forme den politiske linje.  

Arbejdet foregår i tæt samarbejde med det øvrige studentermedlem af bestyrelsen, 
Studenterrådets ledelse og de øvrige medlemmer af AUPUS. Valgperioden er 2-årig, og 
du skal derfor være indstillet på arbejdet begge år. Stillingen som bestyrelsesmedlem 
honoreres med et vederlag svarende til vederlaget for Studenterrådets Forretningsudvalg. 

Hvem søger vi? 

Vi søger en dygtig kommunikatør, der kan holde hoved koldt i pressede situationer og 
agere taktisk klogt, men også kan sætte foden ned og stå fast på sine overbevisninger. 
Derfor ligger vi vægt på: 

• Dine kommunikative evner og politiske forståelse 

• Din studenterpolitiske erfaring 

• Faglig diversitet på Studenterrådet liste 

Det forventes at du: 

• Deltager i alle fem bestyrelsesmøder samt i AUPUS-møderne 

• Tager aktivt del i Studenterrådet generelt 

• Deltager i udformningen af Studenterrådets valgkamp og selve valgkampen 

Vi forventer desuden, at suppleanterne er klar til at træde til, når det kræves, og vi håber, 
at suppleanterne har lyst til at deltage i AUPUS og Studenterrådets arbejde generelt. 

Interesseret? 

Hvis du har interesse i universitetsbestyrelsen eller yderligere spørgsmål om, hvad det vil 
sige at sidde som repræsentant i det, så er du meget velkommen til at snakke med en af 



os fra Valgkommissionen (valg@sr.au.dk)  eller snakke med nuværende studentermedlem 
af bestyrelsen, Ditte Marie Thomsen (ditte@sr.au.dk) & Hanna-Louise Schou Nielsen 
(Hanni@sr.au.dk) . Alle henvendelser behandles fortroligt. 

Du har mulighed for at vise interesse for rollen i bestyrelsen indtil d. 1. august ved at 
sende en interesseerklæring til valgkommissionen som efterfølgende inviterer dig til en 
meget kort samtale. 

Alt hvad du behøver at skrive er: Hvem du er, hvilket studie du er fra, samt hvorfor du 
ønsker at sidde i AU’s bestyrelse. 
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