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HVEM ER JEG?
Mit navn er Alexander Tage men kaldes Tage, jeg er 25 år
gammel og stiller op som kandidat til Institutrådet ved Institut for
Kultur og Læring. Jeg studerer Organisatorisk Læring på 5.
Semester, hvorefter jeg påtænker at læse en Cand. IT på AAU.
Når jeg ikke er i færd med at arbejde med studiet, befinder jeg
mig på min arbejdsplads ved HK Nordjylland som Organiser. De
sidste par år har jeg ligeledes været ansat som Tutor og
Tutorkoordinator for de nye studerende på OL (Organisatorisk
Læring), hvilket jeg har sat en stor ære i.
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Institutrådet

UDDANNELSE OG SEMESTER:

Organisatorisk Læring 5. Semester

LISTENAVN:

POLIS

Efter at have været studerende i 2.5 år som forsøgskaniner på den nye studieordning
for Organisatorisk Læring, mener jeg at jeg ville kunne bidrage med forskellige inputs
indenfor studiemiljø, trivsel og optimering af undervisningen for de studerende.

Jeg vil gøre mit bedste til at de studerende bliver hørt og er med i debatten om,
hvordan de fysiske rammer for uddannelserne skal planlægges så alle får den mest
optimale og effektive undervisning AAU har at tilbyde. Vi er som bekendt på Kultur og
Læring ikke det største fakultet, hvoraf det netop er vigtigt at have de studerendes
holdninger med indenfor de vigtige beslutninger med ledelsen, så vi kan få det bedste
ud af det sammen. Jeg startede selv under Covid-19 forhold og det satte et stort
præg på både min og mine medstuderendes trivsel. Derfor vil jeg drage nytte af min
egen erfaring, til at sørge for, de studerende trives bedst muligt på AAU. Jeg vil
kæmpe for at alle kommer gennem deres studie og får de bedste betingelser såvel
som optimale vilkår til at sikre sig de bedste år mens de går på Aalborg Universitet.
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