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Udkast

Studienævnsmøde 15.04.2020

Onsdag den 15. april 2020, Microsoft-Teams

Aalborg Universitet
Postboks 159
9100 Aalborg

Sagsbehandler:
Helle Vadsholt
Telefon: +4599409913
Email: hobo@create.aau.dk

Dato: 27-01-2020
Sagsnr.: 2019-017-00955

Deltagere:
Tenna Doktor Olsen Tvedebrink (TDOT) 
Kaare Riise Eriksen (KRE)
Claus Lassen (CL)
Camilla Brunsgaard (CBRU)
Rasmus Lund Jensen (RLJ)
Brian Lau Verndal Bak (BLVB)
Søren Peter Nørregaard Mikkelsen (SPM)
Gustav Just Nielsen (GJN)
Mette Clausen Nielsen (MCN)
Daniel Knud Hermansen ( DKH)
Marie Frier Hvejsel (MFH), suppleant
Anne Christoffersen (ACHR)
Helle Vadsholt (HOBO), referent

Afbud:
Nanna Brix (NBX)
Michael Martin (MM)
Nis Ovesen (NO)

Der er 8 stemmeberettigede studienævnsmedlemmer til stedet. Studienævnet er derved beslutningsdygtig

DAGSORDEN:
Orienteringspunkter

1. Valg af ordstyre

Tenna Doktor Olsen Tvedebrink

2. Godkendelse af referat fra forrige studienævnsmøde

Indstilling: Studienævnet kan komme med kommentarer til referatet fra 11.03.2020

Referat: Studienævnet har ingen yderligere bemærkninger. 
Beslutning: Referatet er godkendt.

3. Godkendelse af dagsorden til dagens møde

Indstilling: Studienævnet kan komme med ændringer/ tilføjelser under evt. til dagsordenen

Referat: Dagsordenen er godkendt

4. Opfølgning på tidligere beslutninger samt meddelelser fra TDOT

Indstilling: Opfølgning på tidligere beslutninger samt meddelelser fra TDOT

Referat:
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TDOT giver studienævnet en up date vedr. situationen med Covid-19.  Det er fastfat oppefra, at alle eksaminer og under-
visning skal foregå online. Der bliver udsendt en mail herom senere i dag. 

Det er meldt ud fra Rektor og Prorektor, via studielegalitet, at man helst ikke ændrer i læringsmål og eksamensformater 
med mindre dette er strengt nødvendigt. Hvis ændringer i læringsmål og eksamensformater er strengt nødvendige (ek-
sempelvis pga. krav om adgang til laboratorier/værksteder eller fysisk kontakt med testpersoner) skal dispensationen 
forbi Dekanen. På A&D er langt de fleste ’krav’ omkring værksteds- og brugerinddragelse ikke direkte angivet i studieord-
ningerne, men ’blot’ tilføjet på semesterbeskrivelsesniveau. Derfor vil det i langt de fleste tilfælde være muligt at få det til 
at køre uden den form for dispensationer. Studieledelsen er dog meget bevidste om at det for mange semestre vil kræve 
en omformulering af afleveringskrav og gentænkning/tilpasning af workshopformater til online vilkår. 

 

Det er blevet undersøgt, om man kunne rykke afleveringsdatoerne for afgangsstuderende, da flere studerende har ud-
trykt bekymring for opfyldelse af afleveringskrav/forventninger til eksamen. Men, tilbagemeldingen fra studielegalitet, er 
at det kan vi desværre ikke. Alle eksaminer skal være afviklet inden d. 1 Juli, og tiltag omkring afvikling af online eksa-
men er tværs koordineret og gældened for alle universiteter i hele Danmark.

Studerende med børn har kunne søge om ekstra tid (14 dage) grundet nedlukningen af daginstitutioner. Det er der blevet 
givet dispensationer for til nogle grupper, på flere semestre. Udfordringen har dog været at sikre, at eksamen fortsat kan 
afvikles inden d. 1 juli.

Aflysning/udskydelser af internationale HFO forelæsninger for foråret 2020.

Studienævnet drøftede efterfølgende: 
Gruppeproblematikker ved online samarbejde, forventninger til karaktergennemsnit ved online eksamen , afvikling af ek-
saminer i onlineformat, Problematikker i forhold til fysiske modeller ved onlineformat, Åbning af værkstederne efter hjem-
mesendelsesperioden, Mulighed for fysiske afleveringer af kandidatspecialet i forbindelse med online eksamen, Fysiske 
rapporter vs digitalt i forbindelse med online eksamen. Der er stadigvæk uklarhed om hvor længe hjemmesendelsesperi-
oden vil vare, samt hvornår AAU forventes at kunne genåbne. Der arbejdes fra studielegalitets side, TECH fakultet og 
studieledelsen på CREATE stadigvæk på at udforme de endelige retningslinjer for afvikling af online eksamen mm. Disse 
forventes udsendt til alle studerende og ansatte i løbet af næste uge.

TDOL tager studienævnets inputs med videre til Studieleden på CREATE og TECH Fakultet. 

Beslutningspunkter

5. Oversigt over udmeldelsesbegrundelser januar 2020

Bilag: 5.2. udmeldelsesbegrundelser januar 2020

Indstilling: Studienævnet skal tage stilling til, om der skal foretages yderligere. 

Referat: TDOT gennemgår alle begrundelser for de, som har meldt sig ud af Arkitektur og Design uddannelserne.

Det samlede antal er faldet.

Studienævnet drøfter følgende: 

-  Kan vi blive skarpere på, at der er færre, som falder fra. 

- De som har valgt forkert, skal skynde sig at vælge om for deres egen skyld.

- Der er nogle få stykker, hvor det ser ud som om, at de melder sig ud for at tage en pause. Nu er retskravet æn-
dret, så det bliver spændende om tallene ændre sig. 
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- De første 12 – 16 falder fra allerede på det første studieår, som vi ønsker.  

Beslutning: Det ser fint ud, der er ikke behov for yderligere handlinger. 
 

6. Dokumenter til behandling af studienævnet

Bilag: 6.1. Mixed Groups

Bilag 6.2. Group sizes

Bilag 6.3. Former for gruppedannelse

Indstilling: Studienævnet skal tage stilling til, om der skal laves ændringer i ovenstående dokumenter og om de kan god-
kendes

Referat: Hver gang studienævnet konstitueres, skal det nye studienævnet tage stilling til, om de kan godkende tidligere 
interne politikker.  Der er lige nu en proces i gang, hvor NO ACHR, TDOT, CBM ser på Gruppestørrelser samt former for 
gruppedannelse, da der helst skal være mere ensretning af de to studienævn i Instituttet. Men indtil dette forslag kommer, 
arbejder Studienævns for Arkitektur og design ud fra følgende:

Gruppestørrelser: 

Studienævnets kommentar hertil:

- Det er ok, at man laver en større gruppe frem for at lave mange små. 

- 7 studerende er mange i en gruppe, som skal høres. Det er ofte noget, som de studerende bliver presset ud i. 

- Det er ok at lave en gruppe på 7, men det er ikke optimalt at presse de studerende hertil. 

- Des mindre grupper – des mindre vejledning (tiden til eksamen er den samme). 

- Der er noget bemandingsmæssigt i det.

- Undgå at skrive max (4-5) - Den har været oppe hvert år grundet til MAX er fordi at der er frihed til at lave 
mindre grupper uden at sende en ansøgning.

Mixed groups: 

Studienævnet har modtaget en ansøgning herom, fra to studerende fra henholdsvis ARK og URB. 
Studienævnet for Medieteknologi har udarbejdet en politik vedr. mixed groups, som Studienævnet for Arkitektur og De-
sign tager afsæt i. 

Studienævnets kommentarer hertil: 

- Det er spændende at en fra 4. semester kan skrive sammen med en på 6. semester. –Det åbner op for, at man 
kan arbejde mere sammen på tværs af årgange og specialiseringer. 

- Vi skal helt sikkert støtte op om de studerende, som tager et sådan initiativ. 

- Man skal overveje, om det kun skal være muligt på samme semester. 

- Specialet giver god mening, at kunne laves på tværs af specialiseringer. 

- Dette skal præsenteres ud til de studerende i starten af kandidaten, da mange går i gang med at tænke på 
deres speciale der. 

- Det skal være muligt på tværs af ulige semestre. 

- Målet må være, at man kan arbejde sammen endnu bredere uden for A&Ds rammer FX En studerende fra com-
putersiens, som kan bidrage til et speciale på arkitektur. Der kan også nævnes Byggeri og Anlæg. 

- Politikken skal være så åben som muligt. 
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- Hvad med at høste erfaring fra dette initiativ og så evaluere på det, og så se om det giver mening at buste 
fremover. 

- Tilbagevendende problem at få koblet undervisningen på forskningen. Afgangsprojekterne skal ligge op til forsk-
ningssamarbejder og med eksterne virksomheder. 

- Man kan måske endda skabe en bedre forbindelse til vores forskning. 

Former for gruppedannelse.
Studienævnets kommentarer hertil: 

- Skal man igennem alle disse gruppedannelsesformer igennem uddannelserne for at give de studerende et andet 
syn på gruppedannelsen?

- Restgrupper -  ID har besluttet en bestemt rytme på ID for at bryde med restgrupperne.  

- Det er bedre at man selv får det til at kører praktisk. Det er en god ide, at de studerede ved besked herom. 

- Det er mere hensigtsmæssigt at det er semesterkoordinatorer imellem, som beslutter dette. 

- Hvad med at tage erfaringer for studerende med i disse beslutninger. Da det er de studerende som oplever det. 

- Det skal sikres, at det er noget som bliver diskuteret blandt koordinatorerne på ARK og URB. 

Beslutning: 

Gruppestørrelser - Studienævnet godkender efter få ændringer

Politik vedr. Mixed Groups – Studienævnet Godkender at der skal udarbejdes en bred politik, som kan gå uden for A&Ds 
rammer. – TDOT laver første udkast, som kommer på mødet i juni.  

Former for gruppedannelse – Godkender denne med få ændringer. Men har et ønske om at man opfordre koordinatorerne 
til at tage diskussionen. 

7.  Eventuelt
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