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Mødedato og -tidspunkt Tirsdag d. 3. september 2019 kl. 13-15. 
Sted Kroghstræde 3, 1.225 
Deltagere: Valgte VIP Louise Mønster, Kim Toft Hansen 
Deltagere: Valgte studerende Andreas Rytter 
Deltagere: Observatører/gæster Kristine Lind-Nielsen, Anders Valsted Andersen, Robert Chr. Thomsen 
Afbud Susanne Hald 
Referent Louise Mønster/Vivi Juul-Pedersen 
Referat godkendt den 22. oktober 2019 

 
 
Dagsorden og referat 

Punkt/sagsfremstilling Referat 
Drøftelse Beslutning/opfølgning Ansvarlig 

for 
opfølgning 

1. Godkendelse af 
dagsorden og 
velkommen 

Dagsorden godkendt. 
Velkommen til ny studenterobservatør Kristine 
Lind-Nielsen, som går på 3. semester. 
 
Regler for møderne: Der er fortrolighed omkring 
de personrelaterede sager, vi diskuterer. 
Studenterrepræsentanter er deres 
medstuderendes stemme. 
 
Der var en kort præsentationsrunde. 

  

2. Godkendelse af 
referat (er allerede 
godkendt) 

Referat fra møde den 27.06.2019 er godkendt og 
lagt på hjemmesiden. 

 VJP 

3. Semester-, 
uddannelses-, 
projektevaluering 
samt opsamling eval. 
F19 

LM har udarbejdet en rapport på baggrund af 
evalueringerne fra foråret 2019. Denne rapport 
blev gennemgået og godkendt på mødet. 
 
Evalueringerne udtrykker generel tilfredshed 
med studiet. 
Der er en stigning i antallet af grupper med flere 
studerene, hvilket er positivt. En ideel 
gruppestørrelse er 4 studerende. Herved er der 
mere vejledning og dermed også mere støtte i 
projektarbejdet. 4 studerende i en gruppe giver 
gode projekter, og normerne opnås bedst, hvis 
der er 4 studerende i grupper. Der kan dog være 
forhold for den enkelte studerende, som gør, at 
vedkommende ikke kan være i en gruppe, og her 

Evalueringsrapporten 
lægges ud på 
hjemmesiden 

VJP 
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er det ankerlæreren, der modtager og står for 
dispensation til énmandsgrupper. 
 
RCT: Der er dårlige betingelser for 
gruppearbejde, men grupperum kommer ikke 
tilbage. Der er planer om ombygning i 
kantineområdet, og der arbejdes på, at der kan 
være rum til både arbejde og socialt studiemiljø. 
 
Uddannelsesevaluering.  
Ikke mange studerende svarer på denne 
evaluering. Der er kun 6 respondenter, men også 
her udtrykkes tilfredshed med studiet. 
 
En respondent angiver, at vi skal gøre mere for at 
oplyse om, hvilke muligheder de studerende har, 
når de er uddannet. Det arbejder vi på. 
 
De studerende skal blive bedre til at beskrive 
deres kompetencer, når de er færdiguddannet. 
Den 17. september afholdes et Employability 
seminar for 9. semester, hvor der kommer besøg 
af folk, der vil tale om forskellige samarbejder 
med eksterne partnere. 
 

4. Godkendelse af 
semesterbeskrivelser 

Stort arbejde med semesterbeskrivelserne denne 
gang. Det ser fornuftigt ud med planerne for 
kurserne, men der var mange ufuldstændigt 
udfyldte steder og fejl, da de blev hentet ned fra 
Moodle. Det er derfor vigtigt, at underviserne 
læser de endelige beskrivelser igennem og 
tilretter deres kursusbeskrivelser i Moodle 
efterfølgende. 
 
Det er vigtigt, at oplysningerne i Moodle er 
korrekte, så vi ikke overfører de samme fejl til 
næste år. 

LM sender mail til Id 
dansk efter mødet. 
VJP lægger de 
endelige beskrivelser i 
Moodle. 
 

 

5. Reviderede 
studieordninger 

Det har været et stort arbejde for danskgruppen 
at revidere studieordninger. 
 
BA: Der er foretaget en gennemgribende revision 
af studieordningen, især medie- og 
sprogmodulerne.  
Der har været diskussion i forhold til, hvor vi 
mest hensigtsmæssigt skulle lægge ekstern 
censur. Sproggruppen har ønsket at have ekstern 
censur på sprogprojektet, hvilket blev godkendt. 
For at sikre progression i studieordningen, har vi 
valgt at styrke PBl-progression især ift. til 
projektarbejdet. Det er muligt både at arbejde 
med minimum og maximum sidetal for opgaver. 
 
KA: Der har været et ønske om at lave nye 
valgfag. Beskrivelserne er lavet så generiske som 
muligt, og PBL beskrivelserne er blevet boostet. 

 
 
 
LM indarbejder de 
justeringer, der 
fremkom på mødet, 
og sender til 
aftagerpanel og 
censorformand 

 



3 
 

Det skal i god tid inden eksamen tjekkes af 
eksamninator om en opgave opfylder 
sidetalskravene, så man ikke dagen inden en 
eksamen opdager, at kravene ikke overholdes. 
 
Studieordningerne blev godkendt med mindre 
justeringer og sendes videre til endelig 
godkendelse. 

6. Planlægning af 
karrieredag og 
aftagerpanelmøde 

LM indkalder til aftagerpanelmøde i uge 47. Der 
savnes et fokuspunkt til mødet ud over 
studieordningsrevisionerne. Man kan spørge 
aftagerpanelet, om der er emner, de gerne vil 
drøfte. 
 
LVA arbejder på program til Karrieredagen.  

LM/VJP indkalder til 
møde den 20/11. 

 

7. Drøftelse vedr. 
plagiatkontrol 

LM orienterede om, at vi pt. kun har 
plagiatkontrol på BA-projekt og speciale, og 
foreslår, at vi får kontrol på alle eksaminer i 
Digital Eksamen. Der er ikke noget til hinder for 
at alle opgaver kører igennem plagiatkontrol, og 
dette blev derfor vedtaget. 
 
Kontakt IT, hvis man skal oprettes til plagiat-
kontrol.  

VJP kontakter IT  

8. Optag og studiestart Der har været et lidt dårligere optag i år. Færre 1. 
prioritetsansøgere; 2017: 42, 2018: 60, 2019: 36. 
30/7 var 47 optaget og 5 mere har søgt ind i 2. 
runde i løbet af august. Prioritetsansøgere og 2. 
runde-optag kan godt være mere sårbart. 
Heldigvis har vi dog nu karakterkrav på 4, som er 
virksomt for første gang. 
 
Semesterstart gik godt. 

  

9. Orientering om nye 
procedurer og tiltag 

Indførelse af studiestartsmodel. LM har sendt 
info herom til PSL, der som koordinator for 1. 
semester skal introducere de studerende til 
denne. 
 
Ny procedure for godkendelse af skriftlige 
eksamensspørgsmål. Spørgsmålene skal omkring 
koordinator/studienævnsformand, inden de 
offentliggøres for de studerende. 

  

10. Eventuelt AR: På spørgsmål omkring tidspunkt for praktik, 
blev der svaret, at gymnasierne får at vide i 
hvilken periode, praktikken skal ligge. 
Gymnasierne bestemmer selv om praktikken skal 
være 2 eller 3 uger. 

  

Emner til fremtidige møder: 
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