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Studenterrådets bestyrelse afholdte årets første møde i forbindelse med en 
opkvalificeringsweekend. Her lagde bestyrelsen planer for det kommende år, og 
du kan her læse mere om, hvad der skete på mødet. 
 
Handlingsplaner for Studenterrådets udvalg 
Universitetspolitisk Udvalg: vi diskuterede, hvilke politiske sager der rammer 
RUC i løbet af året, og hvilke sager vi gerne selv vil sætte på dagsordenen. 
Studenterrådet vil bl.a. selv sætte fokus på at forbedre de administrative 
rammer, sikre bedre feedback på opgaver, udvikle projektarbejdet, sikre bedre 
projektvejledning, arbejde for at forbedre de fysiske omgivelser, herunder 
grupperum og lokaler, forbedre studiemiljøet på vores fag, indføre 
videnskabsteori på humtek, sikre ordentlig metodeundervisning på 
bacheloruddannelserne, arbejde for flere penge til Studenterhuset og arbejde for 
at bevare retskravet. 
 
Committee of Internationalisation and Practice: udvalget vil arbejde for at gøre 
udvekslingsprocessen bedre, både for indkommende og udrejsende studerende, 
internationalisere de officielle aktiviteter der er på RUC og forbedre samarbejdet 
med International Club. 
 
RUC’ers by Choice: udvalget vil udbrede sit arbejde og gøre det mere kendt 
blandt RUC-studerende, forbedre samarbejdet med andre studenterforeninger 
på RUC, arrangerer en surftur og skitur for RUC-studerende, lave en sommerfest 
i juni, kapsejlads i september og semesterstartsfester. 
 
Studenterrepræsentanternes Netværk: udvalget vil gerne lave en 
opkvalificeringsweekend for alle medlemmer af studienævn, institutråd, 
Akademisk Råd og Universitetsbestyrelsen, samt øge mængden af tilgængelig 
information og opkvalificering for indvalgte studerende. 
 
Medlem af bestyrelsen i SUL  
Efter opfordring fra Studenteransattes Landsforbund har Studenterrådet 
besluttet, at vi gerne vil have et medlem af forbundets bestyrelse. Der er endnu 
ikke fundet nogen repræsentant. 
 
Medlemmer af DSF’s udvalg 
Som medlem af Danske Studerendes Fællesråd skal Studenterrådet have et 
medlem af hver af DSF’s udvalg (Uddannelsespolitisk Udvalg og 
Levevilkårspolitisk Udvalg). Vi besluttede at vælge Therese Cederberg Nielsen til 
Uddannelsespolitisk Udvalg og Maria Stein Knudsen til Levevilkårspolitisk 
Udvalg. 
 
Forårskampagne om kvalitet 
Studenterrådet besluttede at lave en kampagne i marts, der skal sætte fokus på 
uddannelseskvaliteten på RUC. Særligt vil vi gerne sætte fokus på, at 
metodeundervisningen ikke er god nok på basisuddannelserne, at 



projektarbejdet og vejledningen skal forbedres, og at vi studerende skal have 
ordentlig og anvendelig feedback på vores opgaver. I løbet af kampagnen vil vi 
både lave eksterne aktiviteter, hvor vi forsøger at sætte fokus på 
problemstillingerne, tage rundt i basishusene og snakke med vores 
medstuderende om, hvad der kan forbedres i deres uddannelser, og lave 
arrangementer, der opkvalificere indvalgte studerende i, hvordan de kan få 
deres politik igennem i RUC’s organer. 


