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AARHUS 
UNIVERSITET 
 

Møde den: 23. januar 2019 kl. 12.00-13.30  
Frandsensalen 
Møde i Studenterpolitisk Forum 
 
Deltagere: 
Universitetsledelsen: Brian Bech Nielsen, Berit Eika og Arnold Boon 
Studenterrådet: Carina Nielsen, Elisa Birch, Krestina Vendelbo og Maria Møller 
Sekretariatsbetjening: Kirsten Brusgård 
 
Frit Forum og Konservative Studenter var forhindrede i at deltage i mødet 
 

Referat 

1. Aktuelt 
Rektoratet orienterede om, hvad Universitetsledelsen aktuelt er optaget af, her-
under: 
• Vurdering af regeringens udspil om Fleksible universitetsuddannelser til 

fremtiden 
o I relation hertil blev det drøftet, hvordan de etårige overbygningsud-

dannelser placeres i uddannelseslandskabet 
• Den beklagelig fejl med manglende rammeudvidelse for en gruppe sidefags-

studerende 
• Den gennemførte forskningsfrihedsundersøgelse og opfølgning på den 
• Opfølgning på KS’ forslag på et tidligere møde om at markere 25-årsdagen for 

skudepisoden på Trøjborg med en mindeplade. Hensynet til de berørte er det 
afgørende i vurderingen af, at det ikke er hensigtsmæssigt 

• Den strategiske rammekontrakt med uddannelsesrelaterede mål knyttet til 
Edu-IT-satsningen og de studerendes overgang fra uddannelse til arbejds-
marked 

• Igangværende strategiproces, hvor de studenterpolitiske organisationer kan 
bidrage i høringsprocessen i september-oktober 

• Håndtering af #metoo med en række tiltag, der både skal forebygge og hånd-
tere krænkelser 

• Opnåelse af en positiv institutionsakkreditering og i relation hertil kvalitets-
sikringssystemet, der er velfungerende 

• Læringsbarometer, der er udsendt til en stikprøve og til syv udvalgte uddan-
nelser med henblik på at opnå erfaringer 

• Fastholdelsesindsats fra forrige år fortsætter i år med en bred vifte af tiltag 
• Initiativer i anledning af Aarhus som frivillig hovedstad med fokus på, hvor-

dan vi anerkender de supplerende kompetencer, de studerende opnår ved fri-
villige engagement 
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2. Elevliggørelse af studerende og skolegørelse af universitetet 
Studenterrådet gav oplæg til drøftelse med afsæt i slides, der er bilag til referatet. 
 
Drøftelse af oplægget, herunder: 
• Hvordan vi – både ledere, medarbejdere og studerende - taler om f.eks. 

VIP’ere som henholdsvis undervisere og forskere, når de løser forskellige op-
gaver, og på den måde bidrager vi til at adskille de to ting 

• Hvordan vi f.eks. ved studiestart sammen kan sætte fokus på, hvad det vil 
sige at være studerende til forskel fra at være elev 

• Hvordan der gives ansvar og tillid, uden at vi lander i den anden grøft, hvor 
der ingen hjælp eller struktur er, for det er der også brug for. Det er afgø-
rende ikke at drøfte som to modpoler, der skal være en guidning, men ikke 
holdes i hånden hele vejen. Der skal være en indfasning henover studietiden 

• Enighed om betydningen af det tætte samarbejde mellem VIP og studerende 
som vigtig for læring af forskningens metode, der gør uddannelserne til mere 
end forskningsbaserede, hvad enten det kaldes forskningsproducerende eller 
forskningsintegrerede. Mulighederne for at indfri dette afhænger af forskelle 
i finansiering 

• Mødepligt vs. motiverende undervisning 
• Overvejelse om muligheder for fremadrettet samarbejde om emnet 

 
3. Studenterpolitisk Forum 

Drøftelse af indfrielse af forummets formål, format og hyppighed på møder, pro-
ces for udarbejdelse af dagsorden og mødeforummets sammensætning. 
 
I drøftelsen blev der bl.a. fremført: 
• Nyttigt at mødes i dette forum, så skal vi blot sikre en form, hvor det er nyt-

tigt for alle 
• Forummet er en god mulighed for dialog på tværs af studenterpolitiske orga-

nisationer om vores fælles interesse i at varetage de studerendes interesser 
• Et alternativ til de tre emner fra de studenterpolitiske organisationer kunne 

være et fælles emne med forskellige perspektiver på. Der er dog fordele ved, 
at organisationerne kan præsentere det, der optager dem pt. 

• Rektoratet vil drøfte Studenterpolitisk Forums virke med formændene for 
Frit Forum og Konservative Studenter 

 
4. Eventuelt 

Der blev ikke drøftet emner under Eventuelt. 


