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Udskrivning af SDU valg 2021 
 

 
Der udskrives herved SDU valg pr. 17. september 2021 til følgende: 
 
Institutråd for IRS: Valggruppe I og II 
Studienævn:  Valggruppe I og III 
Ph.d.-udvalg:  Valggruppe I og III 
  
Valgbare og stemmeberettigede er: 
 
Valggruppe I                    Ansatte videnskabelige medarbejdere 
Valggruppe III         Studerende og Ph.d.-studerende 
 
 
Generelle betingelser vedrørende stemmeret ved SDU valg 
 
Ansatte tilhørende Valggruppe I og II optages på valglisten, hvis følgende betingelser er opfyldt: a) den 
pågældende er ansat på tidspunktet for valgets udskrivelse og afholdelse, og b) ansættelsen er på mindst 2 år, 
hvoraf ansættelsesperioden strækker sig mindst 6 mdr. ind i funktionsperioden, og c) ansættelsen er på 
mindst 15 ugentlige timer. Ved valg til bestyrelse oppebærer Ph.d.-studerende valgret som videnskabelige 
medarbejdere. 
 
Studerende optages på valglisten, såfremt de er indskrevet ved universitetet på tidspunktet for valgets 
udskrivelse og afholdelse med henblik på at gennemføre et samlet uddannelsesforløb (Bachelor, Kandidat, 
Ph.d., eller Master). Studerende på tilvalgsfag tillægges normalt valgret ved deres primære fagstudienævn 
med mindre de udtrykker ønske om at valgretten tilknyttes tilvalgsfaget. Enkeltfagsstuderende, 
gæstestuderende og studerende på propædeutiske forløb eller adgangskurser betragtes ikke som indskrevne 
til et samlet uddannelsesforløb. 
 
 
Tidsplan for valget 
 
17. september Valgudvalget bekendtgør valgets afholdelse 
 
24. september kl. 12 Frist for meddelelser fra valggruppernes repræsentanter i de kollegiale organer 

om opdeling i repræsentationsområder.  
 
28. september Valgudvalget offentliggør nye/ændrede repræsentationsområdeopdelinger på 

nettet. 
 
4. oktober kl. 12 Frist for at begære repræsentationsområdeopdeling ophævet.  
  Frist for at meddele tilknytning til en ud af flere mulige valggrupper, et af flere 

valgområder eller repræsentationsområder.  
 

6. oktober Frist for meddelelse om begæring af ophævelse af repræsentationsområder kan 
tages til følge. 

 
21. oktober   Valglister vil være tilgængelige. 
 
28. oktober kl. 12 Frist for fremsættelse af indsigelser mod valglisterne.  
 

3. november   Seneste frist for at valgudvalget meddeler resultaterne af eventuelle klager over 
valglisterne. 

 



   

10. november kl. 12 Frist for indlevering/indsendelse af kandidatlister.  
  Frist for fremsættelse af anmodning om listebetegnelse.   
 
17. november Offentliggørelse af kandidatlister. Oversigt over kampvalg, valgs bortfald og 

fredsvalg offentliggøres. 
 
18. november kl. 12 Frist for indlevering af meddelelse om indgåelse af liste- og valgforbund.  
 Eventuelle meddelelser offentliggøres samme dag. 
 
23. november kl. 12 Frist for fremsættelse af indsigelser mod kandidatlister samt liste- og 

valgforbund.  
 
23. november kl. 12 Sidste frist for rekvirering af brevstemmemateriale.  
 
24. november kl. 09 Elektronisk valghandling starter. 
 
25. november kl. 19 Elektronisk valghandling lukker. 
 

26. november kl. 10 Frist for brevstemmers fremkomst til valgudvalgets postboks. 
 
26. november Stemmeoptælling og offentliggørelse af valgets resultat. 
 
3. december kl. 12 Sidste frist for indgivelse af klager over valget.  
 
 
Alle former for indsigelse, klager eller anmodninger om rettelser i valglister, samt anmodning om 
brevstemmeafgivelse o.l. sker ved skriftlig henvendelse (mail) til Valgsekretariatet. 
 
Blanketter til brug for opstilling af kandidater og blanketter til indgåelse af valg og/eller listeforbund kan 
downloades fra nedenstående hjemmesider eller rekvireres ved henvendelse til Valgsekretariatet. 
Kandidatlister kan endvidere (efter offentliggørelse af valglister d. 21. okt.) udarbejdes og indsendes til 
Valgsekretariatet via den elektroniske kandidatanmeldelse: https://e-valg.e-vote.dk/e-valg-
kandidatanmeldelse/faces/logon 
 
 
Information om valget 
Al relevant information om valget, herunder en udførlig vejledning, er at finde på universitetets 
valghjemmesider for hhv. ansatte og studerende:  
 
Valghjemmesiden for de ansatte er: https://sdunet.dk/valg   
 
De studerende finder valghjemmesiden på deres respektive studiesider i mitSDU under fanen ”Studieliv” i 
topmenuen, hvorefter man vælger ”Valg for studerende”. 
 
Kontakt: Valgsekretariatet kan kontaktes pr. mail valg@sdu.dk, pr. tlf. 6550 1310 eller ved personlig 
henvendelse på Valgsekretariatets kontor beliggende i HR-service, Personale, Campusvej 55, Odense. 
 
Der henvises i øvrigt til Regler for valg ved Syddansk Universitet, som findes på ovennævnte 
hjemmesider. 
 
 
 
På Valgudvalgets vegne 
 
Sladja Zoric, slz@sdu.dk 
Sekretær for Valgudvalget 
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