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Møde den: 3. oktober 2019 kl. 15.30-17.30 
Frandsensalen 
Møde i Studenterpolitisk Forum 
 
Deltagere: 
Universitetsledelsen: Brian Bech Nielsen, Berit Eika og Arnold Boon 
Studenterrådet: Mads Hareskov og Niklas Stoyan 
Frit Forum: Ella Loft, Jakob Schrøder, Karin Lunde og Martin Jensen 
Konservative Studenter: Christian Pedersen, Matias Tidemand, Espen Brandt og Kim 
Risbjerg Madsen 
Sekretariatsbetjening: Kirsten Brusgård 
 
 

Referat 

1. Aktuelt 
Rektoratet orienterede om, hvad Universitetsledelsen aktuelt er optaget, samt 
svarede på de spørgsmål, der var fremsendt forud for mødet. 
 
Der blev orienteret om følgende emner: 
• Strategiproces – fra det lange sigte til indsatsen i de kommende fem år 

I processen indtil videre er der truffet strategiske valg om f.eks. at fastholde at 
være et campusuniversitet, og at visionen rummer fokus på samarbejde. Ind-
satsen i de kommende år vedrører kerneopgaverne såvel som snitfladerne 
mellem dem. De studenterpolitiske organisationer opfordres til at fremsende 
høringssvar inden fristen den 24.oktober. 

• Forskningsfrihed og -integritet 
Sagen med oksekødsrapporten afdækkede problemer, der satte spørgsmåls-
tegn ved forskningens uafhængighed, og det er dybt beklageligt, og der er dra-
get konsekvenser heraf. Allerede inden den aktuelle sag havde Aarhus Univer-
sitet gennemført en forskningsfrihedsundersøgelse, der var fulgt op på med 
en række tiltag. I forlængelse af den aktuelle sag er der iværksat yderligere til-
tag. 

• Opdeling af Science and Technology 
Science and Technology opdeles for at sikre øget ledelseskraft og –nærvær, 
styrke ingeniørområdets synlighed eksternt og få fem cirka lige store fakulte-
ter. Opdeling sker i Faculty of Technical Sciences og Faculty of Natural Sci-
ences, og rekruttering af dekaner foregår pt. 

• Opfølgning på #metoo 
Danske Studerendes Fællesråd og Danske Universiteter afdækkede med en 
spørgeskemaundersøgelse karakteren af uønsket seksuel adfærd. Som opfølg-
ning herpå blev der med inddragelse af studerende iværksat en række initiati-
ver. 
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• Circle U. 
Aarhus Universitet er blevet medlem af en europæisk universitetsalliance. 
Den overordnede tanke er, at det skal gøre mobilitet af forskellig karakter let-
tere, og der sigtes mod at søge finansiering i regi af European Universities Ini-
tiative. 

• Parkering 
Beslutningen er, at vi har medarbejderparkering, mens studerende benytter 
de forskellige muligheder for gratis parkering i fire timer. Driftscheferne føl-
ger løbende kapacitetsudnyttelsen, og der er ikke aktuelt fundet grundlag for 
at ændre på denne beslutning. I forlængelse af mødet sendes en oversigt over 
antallet af parkeringspladser og deres placering, ligesom det fremlagte forslag 
om at undersøge muligheden for at anvende digitale løsninger til at identifi-
cere uudnyttet kapacitet blev hilst velkommen. 
Der blev spurgt ind til, om mulighederne for Offentligt-Privat Partnerskab om 
etablering af parkeringspladser er undersøgt. Der blev orienteret om etable-
ring af parkeringskældre i Universitetsbyen. 

• Campusudvikling 
Der er udarbejdet en plan for campusudvikling, der på sigt samler aktivite-
terne i Universitetsparken, i Universitetsbyen og på Katrinebjerg. Der er ved-
taget en række principper for udviklingen. Der var input til placering, herun-
der samling vs. fordeling af studenteraktiviteter. 

• Bygningsøkonomi 
Som følge af campusudvikling vil der ske en udvikling i husleje. En sjettedel 
af omsætningen i dag anvendes til bygningsdrift, og Universitetsledelsen føl-
ger udviklingen ganske tæt for at forfølge muligheder for fortætning. 

• Kick-off til universitetsvalget 
Kandidater til studenterpladserne i bestyrelsen og de studenterpolitiske orga-
nisationers formænd inviteres til Kick-off til valget onsdag den 30. oktober 
kl. 16.30 i Frandsensalen. 

 
Der blev spurgt ind til forbedring af cykelparkering. Der blev opfordret til at 
sende konkrete eksempler, der kan videreformidles til opfølgning hos driftsche-
ferne. Der blev påpeget udfordringer i Nobelparken og på BSS. 
 
Regeringens finanslovsforslag blev drøftet. 
 

2. Ny karakterskala (Studenterrådet) 
Studenterrådet indledte med en opsummering af status på debatten om en forny-
else af karakterskalaen. 
 
Prorektor orienterede om rektoratets ståsted i debatten, hvilket rektor supple-
rede. 
 
Forum drøftede fornyelse af karakterskalaen. 
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Studenterrådet rejste spørgsmål om, hvordan karaktergivning kan suppleres af 
yderligere tilbagemelding. 
 
Prorektor pegede på, at det er studienævnene, der har kompetence. I ledelsen ar-
bejdes der målrettet for at sikre forbedring af, hvor mange studerende der er pr. 
VIP, hvilket vil understøtte mulighederne for supplerende tilbagemelding. Rek-
tor supplerede med, at politisk ville et taxameterløft på de tørre fag give det kva-
litetsløft, der politisk er drøftet de seneste år. 
 

3. Forskellige punkter (Konservative Studenter) 
Konservative Studenter gav oplæg til drøftelse af: 
- Omkostningsneutral forbedring af evakueringsproceduren på Fuglsangs Allé 

Forslag om samling på boldbanen i stedet for den nuværende procedure, da 
det vil øge sikkerheden. Direktøren vil følge op. 

- Sanktioner ved eksamenssnyd 
På foranledning af to artikler i Omnibus blev der spurgt til grad af sanktioner. 
Prorektor følger op med orientering på næste møde. 

- Ændring af valgregler 
Ved opstilling kan listen være alfabetisk sideordnet eller rangordnet/priorite-
ret, hvilket er formuleret uklart i valgreglerne. Det er ikke muligt at opstille 
sideordnet, der ikke er alfabetisk – altså prioriteret sideordnet - hvilket er 
uhensigtsmæssigt. Studenterrådet og Frit Forum støtter, at det bliver en mu-
lighed til valget i 2020, hvis valgreglerne kan ændres inden da. Konservative 
Studenter indgiver ønsket til valgudvalget. 

 
4. Eventuelt 

Studenterrådet roste håndteringen af oksekødssagen, hvilket der var opbakning 
til i forum. 


