
Politikbeslutning omkring Covid-19 I Studenterrådet ved Aarhus Universitet skal vi:   
- Fortsat sikre studenterinddragelse   
- Fungere som bindeled mellem de studerende og ledelsen samt andre relevante 

samarbejdspartnere   
- Sikre at de bedste beslutninger træffes lokalt på hhv. Akademisk Råds- og 

Studienævnsniveau   
- Være med til at oplyse studerende om mulige tiltag der påvirker deres hverdag, samt 

oplyse omkring hjælp til håndtering af relevante problematikker og bekymringer 
- Kæmpe for at sikre de studerendes økonomi, således de ikke oplever dårligere vilkår 
- Sikre det høje faglige niveau og udbytte, når undervisningsformen er digital såvel 

som fysisk og blended 
- Kæmpe for at problematikker påført af COVID-19 vægtes højt i 

dispensationsansøgninger   
- Sikre udbuddet af fag på Aarhus Universitet, hvor fysisk tilstedeværelse er 

nødvendigt   
- Sikre at undervisere/forskere har relevant viden og redskaber til den nye digitale 

undervisningsform   
- Guide og oplyse omkring muligheder og hjælp ift. håndtering af speciale aflevering 
- Sikre at studerende ikke udsættes for unødig digital overvågning i deres digitale 

privatliv   
- Arbejde for at understøtte muligheder for særlige udsatte studerende og deres 

særlige behov   
- Arbejde for at forbedre trivsel, herunder ensomhed   
- Fortsætte dialogen med ledelsen omkring tilbagerulning af visse tiltag fra 

fremdriftsreformen   
- Arbejde med problematikker for internationale studerende, som ikke kan gennemføre 

deres semester i Aarhus   
- Sikre at studerende som har fået afbrudt deres udvekslingsophold eller praktik får 

tilstrækkelig hjælp og en fair vurdering af deres ECTS-point   
- Kæmpe for konkrete løsningsforslag for studerende som har planlagt 

udveksling/praktik i fremtiden  
- Sikre at studiestarten prioriteres af AU’s ledelse og at studerende inddrages i 

planlægningsprocessen   
- Arbejde for studenterinddragelse når COVID-19 håndteringen skal evalueres på AU 
- Sikre de studerendes adgang til AUs udbud af summerschool fag 
- Kæmpe for en snarlig og forsvarlig genåbning af Det Kongelige Bibliotek til fordel for 

alle studerende på AU, samt vores medstuderende på KU og RUC, og samtidig sikre 
de samme muligheder for universitetsstuderende nationalt 

- Sikre at studerende får information om eksamensform i god tid 
- Kæmpe for at AU sikrer, at der er også er et sundt og velfungerende foreningsliv 

efter corona.  
- Arbejde for at AU laver skarpe evalueringer af tiltag til at forbedre eller opretholde 

studielivet og det faglige under corona 
 
Nærværende politikbeslutning udløber 31. januar 2022, medmindre den forlænges. 


