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Afstemninger 
Normalt afgøres afstemninger ved 
håndsoprækning (albue skal være over skulderen) 
og ved simpelt stemmeflertal.

Lukkede og åbne punkter
Konstiturede medlemmer har også mulighed for 
deltagelse i lukkede punkter - normalt er møderne 
offentlige, alle kan deltage og har taleret, men
nogle gange er der behov for at holde nogle 
punkter lukket. Indholdet af lukkede møder skal 
anses som fortroligt, og må kun være 
tilgængeligt for folk der havde ret til at være med 
under den lukkede del.

Ordstyrer 
Denne person har ansvaret for at holde øje med, 
når folk markerer for at komme til orde, og 
skrive dem på talerlisten. 

Referanter
Under møderne bearbejder referanterne et 
referat - så det er nemmere at minde sig selv om, 
hvad var rådets mening. Referanter kan bede om 
en pause i diskussion under mødet, hvis de kan 
ikke nå at skrive alt ned.

Kort kommentar 
For at få opklaret konkrete 
spørgsmål kan ordstyreren 
tillade, at folk kommer til 
orde uden for talerlisten 
for en kort kommentar. 
Dette markeres med tommel-
og pegefinger visende et lille mellemrum.

STRUKTUR OG HÅNDTEGN

Spørgsmål 
Hvis du har et relevant 
spørgsmål, lav "en krog" 
med din pegefinger for 
at stille spørgsmålet uden 
for talerlisten.

Talerliste
Man markerer, at man gerne 
vil på talerlisten, ved at række
en finger i vejret.
 
For at afmelde sig fra 
talerlisten kan man man 
med den ene hånd ”skærer 
sin hals over” eller 
simpelthen sige ”jeg 
frafalder”, når der kommer 
til ens tur.

Direkte svar
For at svare på ens 
spørgsmål, udenfor
talerlisten, kan man 
markere "direkte svar"
ved at pege med pege- og 
lillefinger mod talende person. 

Vinke
Hvis man er enig med, hvad 
der bliver sagt kan man 
vinke med begge hænder 
for at markere sin støtte.

Procedureforslag 
Hvis ordstyreren af en 
eller anden grund ikke
har forstået at 
strukturere diskussionen 
tilstrækkelig, eller hvis 
man ikke er tilfreds 
med en afstemningsform, er det muligt at stille 
et procedureforslag. Man kommer til ord 
udenfor talerlisten. Procedureforslag markeres 
med pege og langfingeren tætpresset sammen 
til siden og tommelfingeren op (så det ligner lidt
en pistol).

Studierådene er det sted hvor du kan få indflydelse på dit studie. I studierådet kan du og dine 
studiekammerater sørge for, at det er så fedt som overhovedet muligt til at være studerende på din
linje og resten af DTU.

Studierådene fungerer som basisdemokrati for PF. Studierådet repræsenterer retningen, både 
overfor DTU og PF. Studierådene indstiller derfor en masse folk til resten af PF's udvalg - disse udvalg 
er opdelt i forskellige fokusområder. Repræsenterer fra forskellige råd i udvalgene sikrer mangfoldighed
og at studerende fra alle studieretninger bliver hørt.

I denne folder har vi beskrevet både hvilke råd og udvalg der eksisterer, hvor du kan få din stemme hørt, 
men også alle de andre ting som du kan blive en del af, når man er en del af studierådet.

Som regel påtager du dig rollen i et år, og tiltrædelse til de fleste stillinger/udvalg starter normalt 
med det samme. De vigtige undtagelser er FR-repræsentanter, Bestyrelse og KABS, som først tiltræder 
ved PF Nytår, der findes i februar.

NY I STUDIERÅD

Liste over studierådene

C. xx   Civil, hvor xx angiver studieretningen
D. xx   Diplom, hvor xx angiver studieretningen
K. xx   Kandidat, hvor xx angiver studieretningen
ARTEK   Rådet for D. Arktisk Byggeri og Infrastruktur, D. Fiskeriteknologi
Biorådet   Rådet for C. Life Science og Teknologi 
BIX-rådet  Rådet for D. Byggeri & Infrastruktur og D. Eksport og Teknologi 
Byg-rådet   Rådet for C. Byggeteknologi
C. BygDesign  Rådet for C. Bygningsdesign
D. BygDesign  Rådet for D. Bygningsdesign
BØF    Rådet for  D. Kemi- & Bioteknik 
  D. Kemiteknik & International Business, og D. Fødevaresikkerhed & -kvalitet
DISASter  Rådet for C. Design & Innovation og C. Strategisk Analyse & Systemdesign.
ELITØ   Rådet for D. Elektroteknologi, D. Elektrisk Energiteknologi, D. Softwareteknologi, 
  D. IT & Økonomi, D. IT-Elektronik & D. Sundhedsteknologi
GAUSS   (Geo- & Astrophysical Union of Space Students) - Alle kandidatstudieretninger 
  relateret til rum, geovidenskab, mapping eller remote sensing
GE   Rådet for C. General Engineering
Kemirådet  Rådet for C. Kemi og teknologi, K. Anvendt kemi og K. Kemisk og biokemisk teknologi
Maskinrådet  Rådet for D. Maskinteknik
MediKoBS  Rådet for C. Medicin & Teknologi og C. Kvantitativ Biologi & Sygdomsmodellering
Miljørådet  Rådet for C. Vand, bioressourcer og miljømanagement 
NSA  (Nano-Space Alliance) Rådet for C. Fysik og Nanoteknologi og 
  C. Geofysik og Rumteknologi 
P&K rådet  Rådet for C. Produktion og Konstruktion
PROMO-rådet  Rådet for D. Proces & Innovation D. Produktion og D. Mobilitet, Transport & Logistik
S/M-KID   Rådet for C. Softwareteknologi, C. Matematik & Teknologi og 
  C. Kunstig Intelligens og Data
SNE   Rådet for C. Bæredygtig Energidesign, C. Elektroteknologi og C. Cyberteknologi
WESA    (Wind Energy Student Association) - Alle kandidatstudieretninger relateret til vindenergi 
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FÆLLESRÅD (FR)
Foreningens højeste myndighed. Fællesrådet nedsætter arbejdsgruppe og tager beslutninger for
hvordan foreningen skal forme sig på et overordnet plan. FR er det koordinerende organ for 
studierådenes arbejde.

Bestyrelsen - står for den daglige drift af foreningen, og for at varetage dennes
interesser under håndhævelse af foreningens love og statutter. 
Bxx (eksempelvis B21) er PF’s Bestyrelse årgang 20xx (eksempelvis 2021) 

NOV
100+

Eventudvalget - står for at nedsætte og koordinere arbejdsgrupper til at arrangere 
og afholde faglige/sociale events for studerende på DTU.

MAR
4+

Klubudvalget - er det rådgivende organ vedrørende klubberne under PF og
administerer også klubpuljen.

FEB
4+

Politisk Gruppe (PG) - har til opgave at udarbejde PFs politik på nationalt og 
internationalt plan samt mandat til at repræsentere PF i disse spørgsmål.

JAN
15+

International Committee - arbejder for at integrere internationale studerende 
bedre både i PF og på DTU, både socialt såvel fagligt.

ALTID
10+

FRFU (Fællesrådets Forretningsudvalg) - har til opgave at sikre at PF’s love og 
statutter bliver overholdt i forbindelse med afholdelse af og indkaldelse til 
fællesrådsmøder, samt at FRs arbejde gennem året bliver planlagt og udført på en 
fornuftig måde. 

FEB
16+

Kritisk Revision - skal tage stilling til, om pengene er brugt i overensstemmelse
med foreningens formålsparagraf og at foreningen overordnet lever op til sine 
egne vedtæger.

APR
5+

FRR (Forretningsrådet) - beslutningstagende instans for PF’s langsigtede 
økonomiske udvikling. 

APR/NOV
8+

STUDIERÅD
Studieådet arbejder for de studerende interesser på rådenes tilknyttede studieretning(er). Der afholdes 
mindst 6 studieråds møder om året. Konstituering starter i midt september og slutter midt oktober - 
at være konstitueret giver den studerende stemmeret i rådet. Nogle studieråd holder en supplerende 
konstituering i februar.

Fagligudvalget - arbejder med uddanelsespolitiske problemstillinger. KONS
8+

FR-repræsentanter - hvert råd har 2-3 repræsentanter i Fællesrådet.KONS
10+

ISN (Institutstudienævn) - har ansvaret for løbende udvikling af kursusudbuddet
samt evaluering og opfølgning af kurser. 

OKT
4+

Julefrokoster - bliver organiseret af de fleste studieråd, hvor studerende på tværs af 
årgange kan socialisere sig med hinanden.

JUN
2+

Retningsudvalg og Følgegrupper - hjælper studielederen med at styrke 
undervisningen og udvikle uddannelsesretningen.

ALTID
2+

Sensommerfest (SSF) - en af første fester efter Sommerferie og største fest for 
studerende på DTU. Forskellige råd finder sammen og laver temafester.8+

MAR

Socialpolitisk udvalg - diskuterer de studerendes levevilkår og er ofte med til at udvikle
og forbedre DTU’s studiemiljø.

KONS
8+

Studierådsformand - har til formål at understøtte og sikre stabil drift af studieråd.KONS
6+

Økonomiansvarlig - person ansvarlig for rådets økonomi.KONS
1+

STUDIESTART

Vektor - dens opgave er at være med til at give de nye studerende den bedst mulige 
start på studiet, samt arbejde for at støtte og integrere dem socialt.

NOV/FEB
26+

KABS (Koordinatoer Af Bachelor Studiestart) - står for at planlægge, både en rustur 
og studiestarten for det studieråd/studieretning de er valgt ved. 

NOV
50+

Social

Faglig

Administrativ

Politisk

Udvalgets type: Opstillings tidspunkt:
JAN,FEB,MAR... Måned

KONS Konstituerende
møde

Antal møder om året:
##+

Arbejdsbelastning:

Lav

Mellem

Høj

UDVALG OVERSIGT DTU  Danmarks Tekniske Universitet
PF  Polyteknisk Forening
AMU  ArbejdsMiljøUdvalg (DTU)
AR  Akademisk Råd (DTU)
AUS  Afdelingen for Uddannelse og Studerende (DTU)
Beu  Bestyrelsens EvalueringsUdvalg
CAS  Campus Service (DTU)
CUU  Det Tværgående UddannelsesUdvalg for Civiluddannelsen (DTU)
DSF  Danske Studerendes Fællesråd
DUU  Det Tværgående UddannelsesUdvalg for Diplomuddannelsen (DTU)
FAKU  Formændendes Arrangerende og Koordinerende Udvalg
IDA  Ingeniørforeningen i Danmark
IUS  IngeniørUddannelsernes Samråd
KABSeueu KABS EmneUdvalgsEvalueringsUdvalg 
KAMU  Koncern ArbejdsmiljøUdvalget (DTU)
PF MSC Master Student Coordinators
PFIU  PF’s IndstillingsUdvalg
SMU  StudieMiljøUdvalget (DTU)
TAP  Teknisk Administrativt Personale (DTU)
VIP  Videnskabeligt Instruktivt Personale (DTU)
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