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Godkendt

Studienævnsmøde 03.02.2021
Onsdag den 3. februar 2021, Microsoft-Teams 

Aalborg Universitet
Postboks 159
9100 Aalborg

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

Dato: 28-01-2021
Sagsnr.: 2020-017-01187

 

Referat:
Orienteringspunkter

1. Valg af ordstyre
Indstilling: Ordstyren er på det første møde efter nyvalg studienævnets ældste medlem (biologisk alder).

Referat: Thomas Arvid Jaeger er dagens ordstyre

2. Godkendelse af dagsorden

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

Referat:  NO tilføjer i samarbejde med ARVIS emnerne:

- Indsats for at styrke de studerendes trivsel

-  Semestermidler under eventuelt. 

Beslutning: Dagsordenen godkendes. 

3. Velkommen

Indstilling: Velkommen til studienævnet og præsentationsrunde

Referat: Medlemmerne laver en kort præsentationsrunde.

Deltagere: 
Thomas Arvid Jaeger (ARVID)
Claus Lassen (CL)
Camilla Brunsgaard (CBRU)
Marie Frier Hvejsel ( MFH)
Anna Marszal-pomianowska (AJM)
Daniel Hilo Hansen (DHH)
Helle Jakobsen (HJ)
Laura Borg Ogonowski (LBO)
Mette Clausen Nielsen (MCL)
Tobias Andersen(TA)

Afbud:
Daniel Knud Hermansen (DKH)
Brian Lau Verndal Bak (BLVB)

Suppleanter:  Michael Martin (MM)
Observatører: Studieleder: Nis Ovesen (NO), Faglig områdelede: Anne Christoffersen (ACHR) 
Studienævnssekretær: Helle Vadsholt (HOBO)
Gæst:
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Beslutningspunkter

4. Konstituering af Studienævnet

Indstilling: Studienævnet vælger på det første møde efter nyvalg af sin midte en formand blandt de heltidsansatte
videnskabelige medarbejdere og en næstformand blandt de studerende.

Referat: Studienævnet vælger ARVID som Formand for studienævnet. Bland de studerende, som er fysisk til stede, er 
der ingen, som ønsker at stille op. DKH som ikke er tilstede ved dagens møde, ønsker at stille op, han har sendt sin mo-
tivation til HOBO, som hun læser op. 

HOBO informere de studerende om, at der tidligere blev afviklet formøder for de studerende i studienævnet før stude-
nævnsmøderne. De studerende ønsker dette fremadrettet. 

Beslutning:
Formand: Thomas Arvid Jaeger (ARVID). Næstformand: Daniel Knud Hermansen (DKH)
Handling: HOBO sender herom til TECH Dekansekretariat ved Natasja Bjerregaard Christensen. HOBO indkalder de 
studerende til formøder.

5. Politikker og Delegationsinstruks 

Bilag 5.1. Link til politikker: https://www.create.aau.dk/education/rules-forms/Groups+and+Projects/#487584 

Bilag 5.2. Delegationsinstruks 

Indstilling: Studienævnet skal orientere sig i de gældende politikker. Endvidere skal studienævnet tage stilling til, om de 
har tilføjelser eller kommentarer i forhold til Studienævnets delegationsinstruks. 

Referat: Studienævnet gennemgår delegationsinstruksen. Studienævnet har tidligere haft enkeltstående sager med på 
studienævnsmøderne, hvilket måske er en god ide, nu hvor der er så mange nye studerende i studie. 

Beslutning: Delegationsinstruksen er godkendt. 

De studerende skal på et formøde vurdere, om at har behov for at se nogle af studienævnets dispensationssag.

6. Fremtidige studienævnsmøder 
Bilag: 6.1. Mødeplan og vigtige datoer 2021

Indstilling: Studienævnet skal tage stilling til mødeplan samt frekvens for fremtidige studienævnsmøder

Referat: ARVID informere studienævnet vedr. hans tanker om at dele studienævnsmøderne op, så der afvikles rene ad-
ministrative møder gerne via temas og så afvikle der tematiskemøder, som gerne må afvikles fysisk (hvis muligt).  På 
denne måde bliver det muligt at arbejde mere i bund med emnerne samt at have tid til at diskutere emnerne, på de tema-
tiske møder.  

Studienævnet har følgende kommentarer til initiativet:  

- Super god ide med en opdeling, så er man mere fokuseret til møderne. 

- Super godt initiativ med at være konsekvent med tiden, som skal bruges på møderne. 

- Mindre begrænsning, da formanden har en masse undervisning i foråret. 

- Det er vigtigt at der hentes data i forhold til de tematiske møder eller inviteres eksperter ind til møderne.  

https://www.create.aau.dk/education/rules-forms/Groups+and+Projects/#487584
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Studienævnet kommer med forslag til temaer: 

- Trivsel – indeholdende – stress og eksamensangst.  Her man vi se på:

o Hvordan bliver vi klogere herpå? 

o Indsatser på højere niveau? 

- Gruppestørrelser i sammenhæng med timenormer 

- Digitale kompetencer 

- Stress – hvordan bliver vi klogere`? Indsatser på højere niveau? 

Beslutning: 
Studienævnet godkender mødeplanen med de administrative  - og tematiskemøder.  
Vi aflyser løbende, da det er bedre at få møderne i medlemmernes kalendere. 

Handling: 
Hobo indkalder til alle ASN møder.
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7. Eventuelt

Indstilling: Studienævnet kan ved start af dagens møde komme med et punkt til eventuet.

Referat:

Indsats for at styrke de studerendes trivsel
Studienævnet har modtaget en henvendelse oppefra, hvor vi skal se på, indsats for at styrke de studerendes trivsel – In-
spirationskatalog. De studerende i studienævnet opfordres til at tage emnet op på et møde 10.03.2021, hvor de kan 
komme med forslag til initiativer. Initiativerne sendes til HOBO. 

Semestermidler
No har modtaget en henvendelse fra økonomikontoret, som beder om, at vi ser på pengene mere strategisk. Vi skal sikre 
os, at midlerne bruges til at understøtte undervisningen og ikke bare fordeles blandt de studerende. 

ARVID og NO sender en e-mail ud vedr. semestermidler, men vil gerne have studienævnets input. 

Studienævnet kommer med følgende input:

- Risikere nogle studerende så, at de ikke får penge i gruppen? Ja, da nogle undervisere tidligere blot har delt 
midlerne ud til grupperne. 

- Kan midlerne anvendes til offentlige udstillinger

- Der skal være nogle retningslinjer til koordinatorerne. 

- Vil vi bruge dem på: større aktiviteter – særlige undervisningsforløb – gæsteforelæsere 

- Hvad med at lade underviserne søge om midler, så vi belønner de undervisere. som tager initiativ. 

- Pengene er givet meget bedre ud, hvis vi har hånd i hank med dem.

- Hvad med at kører den gamle måde nu og så laver vi ændringen fremadrettet. 

- Midlerne kan anvendes på digitale gæsteforelæsere.

- Retningslinjerne skal udspecificeres 

- Fremadrettet vil det være godt med en nu procedure, som vil tilgodese strategisk brug af midlerne. 
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