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HVEM ER JEG?

Mit navn er Jens Christian jeg er 24 år gammel og sidder 
for nuværende i Studienævnet for PAS og kæmper for at 
vores utilfredsheder bliver hørt og gjort noget ved. Det har 
været enormt spændende at være med i og derfor stiller 
jeg op igen.
Udover at engagere mig i studenterpolitik har jeg også 
været tutor i studiestarten i år for anden gang. Dette har 
bidraget til at udvide mit netværk blandt mine 
medstuderende og jeg føler at jeg har en naturlig omgang 
med studerende fra alle årgange på vores studie og jeg 
har derfor et godt udgangspunkt for at repræsentere alle 
årgange
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HVORFOR SKAL DU STEMME PÅ MIG?

Mine tre mærkesager er åbenhed, inddragelse og bedre administration!
Mere åbenhed fra studiet, således at vi studerende har bedre muligheder for at 
få et indblik i hvad der foregår på vores studie, når beslutningerne bliver truffet. 
Bl.a. skal Studienævnet være bedre til at reklamere for referaterne fra 
Studienævnsmøderne, således at de studerende lettere kan opnå indblik i hvad 
der bliver behandlet i Studienævnet.
Mere inddragelse af de studerende i beslutninger omkring vores studie. Dette 
kan bl.a. gøres ved at de indvalgte i studienævnet sørger for at spørge resten af 
de studerende omkring bekymringer, utilfredsheder eller bare noget de synes 
mangler. Dette kunne gøres gennem polls på POLIS' Facebook- eller 
Instagramside.
Bedre administration, fordi en ting jeg i høj grad har lagt mærke til har været et 
problem på studiet på tværs af årgange har været den dårlige administration. Alt 
for ofte har der været problemer eller fejl i eksamener og skemaet, hvilket er 
uacceptabelt på et så stort universitet som vores!
Dette vil jeg sørge for bliver bragt op og handlet på hvis jeg bliver valgt ind.


