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Referat til Studienævnsmøde: 
27. juni 2019 kl.12.30-15.30, Rendsburggade 14, Mødelokale 4.325. 

Deltagere:  

Formand.: Tenna Doktor Olsen Tvedebrink (TDOL)  

Isak Worre Foged (IWF) 

Rasmus Lund Jensen (RLJ), VIP 

Næstformand: August Gade Johansen (AGJ)  

Magnus Dalsgaard Smith, (MDS) 

Søren Peter Nørregaard Mikkelsen (SPM) 

 

Afbud: 

Claus Lassen (CL) 

Poul Henrik Kyvsgaard Hansen (PHH), VIP 

Camilla Brunsgaard (CBRU), VIP 

Christian Hvid Amstrup (CHA) 

Ida Søgaard Christensen (ISC) 

Sofie Dalsgaard (SDA) 

Gustav Just Nielsen (GJN) 

Louise Møller Haase ( LMH)  

Anne Kirkegaard Bejder (AKBE) 

Observatører:  

Studieleder: Nis Ovesen (NO),  

Fagligområdeleder for studiesekretariatet: Anne Christoffersen ( ACHR)  

Studienævnssekretær: Helle Vadsholt (HOBO) 

 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer. 

2. Godkendelse af referatet fra forrige Studienævnsmøde.  

3. Godkendelse af endelig dagsorden til dagens møde.  

4. Opfølgning på tidligere beslutninger samt meddelelser fra Studienævnsformand og Studieleder. 

5. Semesterevalueringer E2018. 

6. Fastholdelsesinitiativer på første studieår.  

7. Semesterbeskrivelser E2019. 

8. Valg af ny næstformand. 

9. Status på Merit og Dispensationer. 

10.Høring om valg til studienævnet VIP 2019. 

  

 

Yderligere instruktioner:  
Bilag læses på Moodle: https://www.moodle.aau.dk/mod/folder/view.php?id=896365  

Mødet er som udgangspunkt åbent for enhver med respekt for pladsforhold, ro og orden, medmindre det på grund af 

sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt at behandle en sag for lukkede døre. 

 

 

mailto:adstudyboard@create.aau.dk
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Referat: 

 ORIENTERINGSPUNKTER:  

1.Valg af ordstyrer.  

Søren Peter Nørregaard Mikkelsen 

Kl:12.30 -12.40 

Ordstyrer 

(10. min) 

2.Godkendelse af referatet fra forrige Studienævnsmøde. 

Referat: Godkendt 

3.Godkendelse af endelig dagsorden til dagens møde. 

Referat:  Der tilføjes følende punkter til eventuelt:  

 Fysisk format for specialet  

 De studerendes kommentarer til årets dimission. 

Dagsordenen er godkendt   

4. Opfølgning på tidligere beslutninger samt meddelelser fra Studienævnsformand og Studieleder. 

Referat:  

TDOL:  

 Farvel til Sarah Guldhammer.  

Sarah har modtaget gave og kort som tak på vegne af studienævnet.  

 Opfølgning HFO indstillinger.  

Studienævnets indstillinger til de studerendes rejselegater er godkendt. Der er dog en proces i 

gang i forhold til, hvordan de studerende får udbetalt pengene. 

Studienævnets indstilling til de 7 internationale forelæsere er godkendte. De første tre aftaler er 

på plads, der arbejdes på de resterende aftaler.  

 Opfølgning SO revision. 

Processen er forsinket. De første udkast kommer forhåbentlig med på Studienævnsmødet til 

august eller september.  

 Opfølgning aftagerpanel. 

Studienævnets kommentarer til aftagerpanelerne på de forskellige specialiseringer er taget til 

efterretning. Der er derfor tilføjet nogle nye aftagere til ID og ARK. PT ligger det til godkendelse 

ved Dekanen. Listen kommer med på studienævnsmødet til september.  

Der er også indkaldt til aftagerpanelmøderne til oktober.  

NO: 

 Dimission 2019: 

I år var CREATE Instituttet vært ved dimissionen, som forløb overvejende godt.  Der skal 

evaluers herpå, da det er første gang A&D og MTA afholde dimission sammen. Evaluering 

foregår i midten af august, når alle er tilbage fra sommerferie. 

 Status på SE- reporter. 

SE reporterne for de enkelte uddannelser er i fuld gang med at blive udarbejdet af NO og AC. 

SE rapporterne kommer til kommentering til studienævnsmødet i august eller september.  

 

 

 

 

Kl:12.40 -13.10 

TDOL+AGJ+NO 

(30. min) 

mailto:adstudyboard@create.aau.dk
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AGJ: 

 Årets Underviser for Arkitektur & Design og Årets TAP ved Institut for Arkitektur og 

Medieteknologi. 

Årets Underviser:  

Der var tre nomineringer til årets underviser, alle nomineringerne var fra URB: Ida Sofie 

Gøtzsche Lange, Ditte Bendix lang og Michael Martin. Michael Martin vandt, da han var 

nomineret for 2. år i træk, han var nomineret af en hel årgang på Msc01 URB samt for hans 

arbejde på MSc04 URB. De studerende i studienævnet valgte Michael Martin som årets 

underviser 2019.  

Årets TAP: 

Der var to nomineringer: Christina S. Andreasen og Helle Vadsholt. De to nomineringer mindede 

meget om hinanden. De studerende i studienævnet valgte Helle Vadsholt som årets TAP. 

 

Studienævnets generelle holdning er, at der kommer for få indstillinger og at det er for svært at 

få indstillingerne ind. Studienævnet er ikke i tvivl om, at for personalet har ovenstående titler en 

stor værdi, derfor skal der evt. arbejdes på at revidere proceduren, så indstillinger igangsættes 

både i efterårs- og forårssemestrene. Der blev nævnt forslag som at udarbejde en 

indstillingsskabelon som kan komme med på styregruppemøderne eller i 

semesterevalueringerne. TECH-Fakultetet er ligeledes i gang med at se på processen, sammen 

med alle SN-næstformænd.  

 

BESLUTNINGSPUNKTER 

5. Semesterevalueringer E2018.  
Studienævnet skal behandle semesterevalueringerne og beslutte, om der skal ske yderligere handlinger. 
Bilag:  
5.1. Mappe med alle semesterevalueringer  

5.2. Opsamling af semesterevalueringer.  

Referat: Studienævnet gennemgår de røde semesterevalueringer. I forhold til det fysiske studiemiljø 

samt det psykisk studiemiljø håndteres dette af CASH og instituttet.  

 

BSc05 ID – Integreret produktudvikling: 

De studerende er utilfredse med formidlingen i undervisningen, denne angives som værende fejlbehæftet, 

forvirrende og uklar.  

Beslutning: Kompetencen til at udbedre dette ligger hos institutledelsen, og studienævnet indstiller, at 

man sikrer at undervisere og kursusansvarlige har de rette faglige og pædagogiske kompetencer. 

Endvidere løses problemet forhåbentlig af sig selv, da kurset får ny koordinator til næste år.  

 

Msc01 ARK TECH: Zero Energy Buildings (Typisk udenlandske studerende).  

Problemet ligger primært i at der arbejdes med programmer på dansk og vejledningen er på dansk.  

Hvilket dog ikke er korrekt ifølge RLJ. Han oplyser, at programmet findes på engelsk, det handler om et 

kryds i programmet.  

Beslutning: studienævnet opfordrer til at der tydeliggøres overfor de studerende hvordan de engelske 

programmer anvendes eller som minimum en engelsk instruks, så de studerende ikke er tvivl. 

Kl:13.10 -13.50 

TDOL 

(40. min) 

mailto:adstudyboard@create.aau.dk
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MSc01 ID POLYT og TECH: Advanced Integrated Design: 

Kommentarerne omhandler om undervisers engelskkundskaber. Der tildeles her en ny kursusansvarlig. 

Beslutning: Studienævnet anbefaler, at der ikke foretages nogle handlinger, da kurset jf. oplysning fra 

semesterkoordinator tildeles ny kursusansvarlig. 

 

Msc01 MOB POLYT: Applied Philosophy of Science and Mobile Methods.  

Der er ingen kommentarer fra de studerende, men tallene er røde, hvilket formodentlig er begrundet i 

længerevarende sygdom. 

Beslutning: Der foretages ingen handlinger, da tallene er røde formodentlig grundet længerevarende 

sygdom.  

 

MSc03 URB TECH: Psykisk studiemiljø 

En studerende har følt sig intimideret. 

Beslutning: Studienævnet vil henvende sig til institutledelsen ang. løbende italesættelse over for 

undervisere, at det er vigtigt at der skabes et godt arbejdsmiljø for de studerende. 

 

Overordnet konklusion:  

Der er flere gule i år end sidste år. NO har tilrettet trafiklyset, da de to studienævn under instituttet har haft 

forskellige procedure. Derfor er der blevet tilrettet, hvilket har påvirket trafiklyset. Der er muligvis fejl i 

resultaterne, NO vil tjekket op herpå. Måske er der en fejl i den farvekoderne på cellerne i arket.  

 

Viceinstitutlederne på TECH/AAU er i gang med at se på en ny form for selvevaluering.  

Da der er ønske om et system, hvor der kan arbejdes mere smidigt. Det er vigtig at vi fremadrettet får 

flere besvarelser. De studerende kan evt. nævne, to gode ting og to dårlige ting, når de udfylder 

evalueringerne.  

 

6. Fastholdelsesinitiativer på første studieår. 
Forslag til forbedringer i studiestarten fra et studenterperspektiv. 
Studienævnet skal tage stilling til, om der skal ske yderligere handlinger.  
Referat: AGJ og SPM har delt dette op i to: Før optagelse på uddannelsen og Op til studiestart: 
Før optagelse på uddannelsen: 
Der kan godt udarbejdes en bedre beskrivelse af: Hvad er uddannelsen. På hjemmesiden mangler der en 
uddybende tekst omkring hvad forskellen er på vores forskellige specialiseringer samt hvad er forskellen 
på Arkitektur og Design på AAU i forhold til Arkitektskolerne. Endvidere mangler der en beskrivelse af 
hvad man bliver, når man får titlen fra Arkitektur og Design 
Op til studiestart:  
Som ny optaget studerende kommer der en masse spørgsmål: Hvor skal vi være? Hvilke bøger skal jeg 
have? Mm. Semesterkoordinator på BSc01, Marie Frier har lavet en A4 side omkring vigtige information 
til nye studerende. Hvilket er et super godt initiativ, men det kunne være godt med EN SAMLET MAIL.  
Der mangler bedre koordinering imellem koordinator og rusplanlæggerne, måske dette samarbejde kan 
starte op allerede i august. 
 
Forslag til opdeling af de første dag i studiestarten:  
Dag 1: En kort intro 
Dag 2: Koordinator kan holde oplæg omkring 1. semester krav mm.  
Dag 3: Studienævnet eller sidst på ugen.  
 
Beslutning:  

Kl:13.50 -14.10 

AGJ + SPM 

(20. min) 
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Studienævnet er taknemmelig for de studerende input og vil tage det med i deres videre arbejde i forhold 
til fastholdelsesinitiativer.  
 

PAUSE 14:10 – 14:20  

7. Semesterbeskrivelser E2019. 
Semesterbeskrivelserne skal til kvalitetstjek i studienævnet. Studienævnet skal gennemlæse 
semesterbeskrivelserne, kommenterer - samt vurderer om de skal kategoriseres som: Godkendt – ikke 
godkendt.  
 
Bilag:  
7.1. Procesplan for semesterbeskrivelserne E2019  

Referat: Studienævnet har modtaget alle 12 semesterbeskrivelser. Studienævnet gennemgår enkeltvis 

semesterbeskrivelserne.  

Beslutning: Alle semesterbeskrivelser bliver godkendt med undtagelse af:  

Msc01 ARK: Da de to studienævnsmedlemmer som skulle kvalitetssikre semesterbeskrivelsen ikke er til 

stede på mødet undersøger HOBO deres status til semesterbeskrivelsen. (Semesterbeskrivelsen blev 

godkendt senere samme dag). 

MSc03 ARK: Godkendes så snart Koordinator har tilrettet semesterbeskrivelsen efter studieordning, så 

det fortsat er muligt at tage lang afgang. (Semesterbeskrivelsen blev godkendt senere samme dag)  

BSc03 ID: Manglede en revideret beskrivelse af: Procesteknik og Styrkelære (Semesterbeskrivelsen blev 

godkendt pr mail. 03.07.2019) 

Kl:14.20 -14.40 

HOBO 

(20. min) 

8. Valg af ny næstformand.  
Da nuværende Næstformand i studienævnet: August Gade Johansen dimittere i juni måned, skal der 
vælges en ny næstformand blandt de studerende i Studienævnet. 
Referat: 
AGJ har modtaget en tilkendegivelse fra ISC om, at hun ønsker at stille op til Næstformandsposten. 
Beslutning: ISC bliver enstemmigt valgt som næstformand pr 27.06.2019.  
Handling: HOBO sender beskeden videre til dekansekretariatet.  

Kl:14.40 -15.00 

AGJ 

(15. min) 

9. Status på afviklede Merit – og dispensationsansøgninger. 
Studienævnet informeres vedr. status på afviklede Merit- og dispensationsansøgninger. 
 
Bilag: 
9.1 Oversigt over givende dispensationer. 
Referat: 
Behandlingen af merit er flyttet til studiesekretær Louise Pratas, som pt er på barsel, derfor behandler 
Maria Langendorff disse. Hun er endnu ikke langt nok inde i tingene til at vi har en status. 
 
I forhold til dispensationsansøgninger, så ligger på fortsat på normalen. I perioden april- maj – juni har 
HOBO behandlet 19 ansøgning båder i 2018 og 2019. Forskellen herpå er hvad sagerne omhandler:  
2018: - 4. eksamensforsøg, afmelding af tilmelding, fortrolig projekt. I 2019: Udsættelse af deadline for 
kandidatspecialet, 3 og 4. forsøg i reeksamensperioden og fortrolig projekt.  
Der er kommet en ny form for ansøgning: ” Reeksamen afviklet før reeksamensperioden”. Der er både 
undervidere og studerende som søger herom. De bliver vurderet individuelt hvilket er årsagen til, at der 
både er tildelt og ikke tildelt dispensation herfor.   
 
Beslutning: Studienævnet vurdere, at vi har en god procedure, så der er ikke behov for yderligere 
handlinger.  
 

Kl:15.00 -15.10 

HOBO 

(10. min) 
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10.Høring om valg til studienævnet VIP 2019.   
Studienævnet skal tage stilling til om, hvorvidt der er ønsker til ændringer i valgdata.  
Referat: Studienævnet skal vurdere fordelingen af mandater i studienævnet i forhold til de 6 VIP pladser. 
Vi har en god fordeling, som det er i dag, så lad os fortsætte som hidtil.   
6 mandater på VIP. Vi vil forsat have plads til to repræsentationsområderudenfor CREATE.  
 
Beslutning: 4 repræsentanter fra Arkitektur og Design, hvor vi ideelt set gerne vil have en fordeling over 
de tre specialiseringer: ARK, URB og ID repræsenteret. Derudover 2 pladser til andre institutter involveret 
i undervisningen på A&D. Studienævnet ser ideelt gerne en fordeling på en plads til Byggeri og anlæg og 
en plads til Materialer og produktion, som det er i dag.  
 

Kl:15.10 -15.30 

TDOL 

(20. min) 

11. Eventuelt 

Referat: 

Format for specialet. 

Nogle Censorer har været frustrerede over længden af specialerne, specielt i forhold til afvikling af 3 

eksaminer på en dag. 

Studienævnets kommentarer hertil:  

- Længden er en konkurrence blandt de studerende.  

- Der mangler et bedre perspektiv på, hvad et speciale helt er. 

- Det er svært at sætte et max på, måske man kan bruge en anbefaling.  

- Hvad med en generel guideline. (SAMF har denne).  

- Ofte er de for dårlige og for lange.  

- Det kan være farligt at sætte en grænse, det er vigtigt den studerende selv kan vurdere 

dette. 

- Ofte er den tekniske dokumentation for kort.  

- Hvis der er kvalitet i opgaven, så kan den ikke blive for stor.  

- Der er en kommunikationsbrist i forventningen. Nogle studerende skal vide, at 50 sider er 

okay, hvis det er relevant.  

- Henstil til semesterkoordinator at minde de studerende om, at en kort rapport også kan 

være godt, hvis kvaliteten er derefter. 

-  De studerende skal snakke med deres vejleder, så han/hun kan vejlede i tvivlsspørgsmål. 

- Hvis vi sætter et max på og den studerende har skrevet 300 sider, så kan vi ikke dumpe 

dem på baggrund af at de ikke overholder vores max. Det kan kun være vejledende i forhold 

til et max – det er ikke sidetallene som tæller.  

Fysik format: 

Kan vi sætte fysisk format på = NEJ formatet skal fortsat være frit.  

 

Kommentar til dimissionen:  

De studerene i Studienævnet beretter at de studerende de har talt med ikke følte , at det på samme måde 

var deres dimission efter sammenlægningen af MTA og A&D. De savnede talerne fra 

semesterkoordinatorerne endvidere var placeringen af Årets VIP og TAP ikke optimal, da de studerende 

Kl:15.30 -15.35 

(5. min) 
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ser frem til at modtage deres bevis, burde dette ligge til sidst. Dimissionen føltes upersonlig, da ingen/få 

af de studerende kendte Institutleder, Studieleder og Studienævnsformænd, det ville være bedre hvis 

underviserne kunne tilknyttes mere.  
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