
Valgcirkulære ordinært valg 2021 

Valgudvalget udskriver hermed ordinært valg for studerende til bestyrelsen, akademiske råd, ph.d.-udvalg, institutråd 
og studienævn. Valgudvalget udskriver ligeledes ekstraordinært valg for videnskabeligt ansatte til Akademisk Råd for Det 
Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet samt Ph.d.-udvalget for Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige 
Fakultet. Afstemningen til valgene afholdes 22. november – 25. november 2021 og foregår som elektroniske valg. 
Meddelelser vedrørende valget vil blive annonceret på valghjemmesiden. Der udsendes mails vedrørende valgets 
udskrivelse, opstillingsperiodens begyndelse, afstemningens åbning og afslutning. 

D E  U D S K R E V N E  VA L G  

De udskrevne valg omfatter følgende valggrupper og organer med funktionsperiode som angivet: 

Valggruppe Beskrivelse af valggruppen Delvalg Valgperiode 

1 Ansatte med mindst halvtidsbeskæftigelse som 
videnskabeligt personale, herunder ansatte ph.d.-
studerende 

Akademisk Råd for Det 
Humanistiske og 
Samfundsvidenskabelige 
Fakultet 

1. januar 2022 til 31.
januar 2024

1 Ansatte med mindst halvtidsbeskæftigelse som 
videnskabeligt personale med funktion som hovedvejleder 
for en ph.d.-studerende eller funktion som leder af et 
program under ph.d.-udvalgets område 

Ph.d.-udvalget for Det 
Humanistiske og 
Samfundsvidenskabelige 
Fakultet 

1. januar 2022 til 31.
januar 2024

3 Studerende, der er indskrevet ved AAU på et samlet 
uddannelsesforløb med henblik på at opnå bevis for 
gennemførelse af en videregående uddannelse udbudt af 
AAU, dog undtaget ansatte ph.d.-studerende 

Bestyrelsen, akademisk 
råd, institutråd og 
studienævn 

Undtaget er: 
- Akademisk Råd for Det 
Humanistiske og 
Samfundsvidenskabelige 
Fakultet

- Bestyrelsen

1. februar 2022 til 31.
januar 2023

1. januar 2022 til 31.
januar 2023

1. februar 2022 til 31.
januar 2024

4 Studerende, der er indskrevet ved AAU på et samlet 
uddannelsesforløb med henblik på at opnå bevis for 
gennemførelse af en ph.d.-uddannelse ved universitetet 

Ph.d.-udvalg for ENG, 
SUND og TECH 

Ph.d.-udvalget for Det 
Humanistiske og 
Samfundsvidenskabelige 
Fakultet 

1. februar 2022 til 31.
januar 2023

1. januar 2022 til 31.
januar 2023

Udover ovenstående krav gælder der tillige nogle tilknytningskrav til de forskellige organer, som skal være opfyldt, 
førend man kan få valgret til det pågældende organ. Disse krav fremgår af valgreglerne § 17. 

V A L G R E T  O G  V A LG L I S T E R  

Der tildeles altid kun valgret inden for én valggruppe, og det er ikke muligt at udøve valgret ved flere sideordnede organer 
(eksempelvis flere studienævn). Undtaget er ph.d.-studerende, som kan anmode om at få tildelt samme valgret som 
studerende, til valggruppe 3, ved at kontakte Valgsekretariatet. 

https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=346524
https://www.aauvalg.aau.dk/spoerg


 
 

Fra og med den 7. oktober 2021 kl. 12 kan du ved at logge ind i valgsystemet se, hvilke organer du har valgret til. Du tilgår 
valgsystemet via valghjemmesiden. 

Det er vigtigt, at du kontrollerer, at du har fået valgret til de rigtige organer, idet du ellers risikerer ikke at kunne få lov til at 
stemme ved valget. Hvis du vil klage eller mener, at der er sket en fejl, skal henvendelse herom ske til valgsupport. Bemærk 
dog, at du kun har valgret til et organ, hvis du i henhold til valgreglerne har en vis tilknytning til organet.  
 
Jævnfør valgreglerne tilkommer valgret (stemmeret og valgbarhed) til personer som den 1. i den måned valget udskrives, 
og tillige på det tidspunkt hvor valget afholdes falder ind under valggruppen, opfylder tilknytningskravet, hører under valgets 
eventuelle repræsentationsområde og ikke er meddelt orlov. Der kan dog ansøges om at blive tillagt valgbarhed selvom 
man er på orlov, såfremt den manglende valgret alene skyldes orlov på tidspunktet for udskrivning/afholdelse af valget, og 
orloven er ophørt ved valgperiodens start. Tillige har Valgudvalget besluttet, at såfremt der er tale om graviditets-, barsels- 
og forældreorlov, meddeles der som udgangspunkt valgret efter anmodning til Valgsekretariatet herom. 
 

O P S T I L L I N G  A F  K AN D I D A T E R  S A M T  I N D G Å E L S E  A F  L I ST E F O R B U N D  

Opstilling til valget sker via online kandidatanmeldelse i valgsystemet. Information om dette og vejledning hertil findes på 
valghjemmesiden, hvor du vælger en indgang som enten studerende, ansat eller ph.d.-studerende. 
  
Det er vigtigt, at der opstilles et tilstrækkeligt antal kandidater, således at der kan vælges suppleanter. Opstilles der færre 
kandidater, end der er pladser til, eller opstilles der kun én liste i prioriteret rækkefølge, anses de opstillede for valgt i den 
anmode rækkefølge, og afstemningen bliver aflyst (fredsvalg). 

Ved valg til bestyrelsen er det et krav, at kandidatlisten skal være underskrevet af mindst 10 stillere. Det foregår rent 
praktisk ved, at de angivne stillere bekræfter invitationen i det online kandidatanmeldelses-modul. Det er ikke muligt at 
være stiller for en kandidatliste, man selv er opstillet på.  
 
Der kan indgås listeforbund mellem to eller flere af de opstillede kandidatlister, hvis kandidatlisterne vedrører samme 
organ, valggruppe og repræsentationsområde. Formularer hertil kan hentes på valghjemmesiden og skal underskrives af 
samtlige kandidater, der omfattes af listeforbundet. 
 

V A L G R E G L E R ,  T I D S P L A N ,  AF L E V E R I N G  A F  L I S T E R  O G  K L A G E R  M V .  

Aalborg Universitets valgregler fastsætter rammerne for afholdelse af valg.  

Valgets tidsplan indeholder tidsfrister i forbindelse med valget. Kandidatlister, listeforbund, klager mv. skal være 
Valgsekretariatet i hænde senest på de angivne tidspunkter i tidsplanen. Der er yderst vigtigt, at fristerne overholdes, da 
Valgudvalget kun sjældent og i ganske særlige tilfælde dispenserer herfra.  

 
V A L G E T S A F H O L D E L S E  

Valgdatoer mv. fremgår af tidsplanen. 
 
Valget er hemmeligt og foregår som elektronisk valg. Afstemningen foregår ved, at man logger ind i valgsystemet via 
valghjemmesiden, hvor man præsenteres for elektroniske stemmesedler til de valg, man er valgberettiget til. Log-on sker 
via Aalborg Universitets Adgangskontrol, hvor adgang opnås med det brugernavn og den adgangskode, der sædvanligvis 
anvendes til at logge ind i universitetets systemer med. Hvis man ønsker at få adgang til at stemme, er det vigtigt, at man 
i god tid inden afstemningsdagene sikrer sig, at man har adgang til at logge ind i systemet. 

Der kan stemmes enten på en liste eller på en kandidat, eller der kan stemmes blankt. 

 
O P G Ø R E L S E  A F  VA L G E T  

Stemmerne optælles af Valgudvalget på det i tidsplanen angivne tidspunkt. Optællingen sker på et åbent valgudvalgs-
møde, og resultatet offentliggøres straks på mødet og snarest derefter på valghjemmesiden. 

Yderligere information om valget og dets afvikling kan findes på valghjemmesiden, og eventuelle spørgsmål kan i øvrigt 
rettes til Valgsekretariatet på mail valgsekretariatet@adm.aau.dk eller tlf. 9940 7618 /  9940 7285 / 9940 7325. 

https://www.aauvalg.aau.dk/valgcirculaere/afstemning/
https://www.aauvalg.aau.dk/
mailto:valgsupport@aau.dk
https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=346524
https://www.aauvalg.aau.dk/valgcirculaere/opstil-til-valg
https://www.aauvalg.aau.dk/
https://www.aauvalg.aau.dk/
https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=346524
https://www.aauvalg.aau.dk/digitalAssets/1067/1067709_tidsplan-ordinaert-valg-2021.pdf
mailto:valgsekretariatet@adm.aau.dk
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