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Forretningsorden for 

Dekanens Studenterforum 

Ved Det Juridiske Fakultet 

Under Københavns Universitet 

 
Formål 

§1 Dekanens Studenterforum er et dialogforum for fakultetets ledelse og 

studenterorganisationer. På møderne diskuteres aktuelle emner og strategi- 

ske spørgsmål fortrinsvis vedrørende fakultetets uddannelser, som har be- 

tydning for fakultetet, de studerendes trivsel og studietilknytning. Dekanens 

Studenterforum er således et ligeværdigt forum, hvor fakultetets ledelse og 

studenterorganisationer mødes til gensidige drøftelser og udveksling af 

synspunkter. På den måde bidrager Dekanens Studenterforum til styrke rela- 

tionen og den fælles forståelse mellem fakultetets studerende og ansatte. 

 

 
Sammensætning 

§2 Fakultetets dekan er formand for Dekanens Studenterforum. Prodekanen 

for uddannelse er næstformand. 

 
Stk 2. Øvrige deltagere fra fakultetet er en fuldmægtig med 

sekretærfunktion. Dekanen kan indkalde yderligere medarbejdere fra 

fakultetet i det omfang, det måtte være relevant. 
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Stk.3. Repræsentanter for studenterorganisationer, som er anerkendt af Det 

Juridiske Fakultet i henhold til Fakultetets tærskelkrav. Den enkelte studen- 

terorganisation bestemmer selv hvem og hvor mange, der deltager fra orga- 

nisationen. 

 
Tilrettelæggelse og afholdelse af møder 

§3 Dekanens Studenterforum afholder møder 2 gange årligt i forbindelse 

med semesterstart. 

 
Stk. 2 Dekanen kan indkalde til ekstraordinære møder 

 
Stk. 3 Dagsorden og bilagsmateriale udsendes så vidt muligt en uge før mø- 

det jf. dog. Stk. 2 

 
Stk. 4 Møderne ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. 

 
Oplysningspligt m.v. 

§4 Bortset fra de tilfælde hvor Dekanens Studenterforum i enighed måtte 

have vedtaget tavshedspligt, har medlemmer af Dekanens Studenterforum 

pligt til at bidrage til at udbrede kendskabet til forummets arbejde blandt fa- 

kultetets ansatte og studerende. 

 
Stk. 2 Dekanens Studenterforum drøfter ikke spørgsmål om enkeltpersoners 

forhold eller konkrete sager, herunder klagesager og dispensationssager. 

 
Oprettelse og nedlæggelse 

§5 Dekanens Studenterforum er stiftet af dekanen og Det Juridiske Fakultet. 

 
Stk. 2 Dekanens Studenterforum kan med øjeblikkelig virkning nedlægges 

af dekanen. 
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