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Formål 

Formålet med Dekanens dialogforum med studerende er at skabe mere dia-
log mellem dekanen og de studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fa-
kultet. På møderne diskuteres sager i relation til uddannelsespolitik og stu-
diemiljø (både fagligt og fysisk). Referaterne fra møderne er offentlige, og 
derfor kan personsager, lukkede punkter samt særlige strategiske sager ikke 
behandles i forummet. Forummet har ingen formel beslutningskompetence. 

Forummet har ingen formel sammenhæng med Akademisk Råd, men nogle 
sager behandlet i Akademisk Råd vil også blive behandlet i forummet, og 
derfor er det relevant, at studenterrepræsentanterne i Akademisk Råd er 
medlemmer af forummet. 

Medlemmer 
De tre studenterrepræsentanter i Akademisk Råd eller deres suppleanter er 
medlemmer i Dekanens dialogforum med studerende. Endvidere vælges to 
yderligere medlemmer; én person fra hvert af de to fag, som ikke har en re-
præsentant i Akademisk Råd. Disse medlemmer vælges af de respektive 
fags fagråd og sekretæren for Dekanens dialogforum med studerende retter 
henvendelse til studenterrepræsentanterne i studienævnet, således at disse 
kan forestå udpegningen af en repræsentant i fagrådet. For de fag, der har 
flere lister, henvender sekretæren for Dekanens dialogforum med studerende 
sig til de lister, der har indvalgte i studienævnet – disse lister skal i fælles-
skab udpege en repræsentant. 



 

SIDE 2 AF 2 Endvidere deltager formanden for SAMF-rådet samt en repræsentant for 
CSS Studiemiljøudvalget.  

Folkesundhed har også en repræsentant i forummet, da særligt diskussioner 
om studiemiljø på CSS er relevante for studerende på folkesundhedsviden-
skab.  

Repræsentanterne i forummet bedes orientere sekretæren for forummet, hvis 
deres repræsentantskab ophører.  

Alle studenterrepræsentanter i studienævn og institutråd på fakultetet invite-
res med til møderne. 

Møder  

Der udarbejdes en vejledende mødeplan for hvert semester. Dagsorden og 
bilag udsendes 14 dage før møderne. Alle medlemmer kan fremsætte forslag 
til dagsordenspunkter. Dagsordenen ledsages af uddybende kommentarer el-
ler diskussionsoplæg til punkterne. Referat udsendes 14 dage efter mødet til 
medlemmerne samt lægges på forummets hjemmeside. 

 


