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REFERAT 
Studienævnsmøde – A&D Studienævn 
9. januar 2019 kl. 13.30-15.30, RDB 14, mødelokale 4.531 

Mødedeltagere: Tenna Doktor Olsen Tvedebrink (TDOL), Sarah Guldhammer (SGUL), Claus Lassen (CL), August 
Gade Johansen (AGJ), Magnus Dalsgaard Smith (MDS), Camilla Bruunsgaard (CBRU), Isak Worre Foged (IWF), Søren 
Peter Nørregaard Mikkelsen (SPM), Christian Hvid Amstrup (CHA), Sofie Dalgaard (SD) 

 
Afbud: Nis Ovesen (NO), Louise Møller Haase (LMN), Anne Kirkegaard Bejder(AKBE), Per Jakobsen (PEJ), Sarah Kragh 
Straarup (SKS), Helene Vinther Geertsen (HVG), Rasmus Lund Jensen (RLJ), Finn Schou (FSCH). Poul Henrik Kyvsgaard 
Hansen (PHH), Ida Søgaard Christensen (ISC), Helle Vadsholt (HOBO), Gustav Just Nielsen (GJN) 
 
 

Referent: Sarah Guldhammer 

Punkt 1 Valg af ordstyrer 
 

Punkt 2 
Sagsfremstilling: 
Indstilling: 
 

Godkendelse af endelig dagsorden 
Dagsordenen for dagens møde fremstilles  
Dagordenen godkendes eller tilføjeler/rettelser oplyses 

 

Orienteringspunkter 
Punkt 3 
 
Sagsfremstilling: 
 
Bilag:  
Se bilag 3.1 -3.4 på 
Moodle. 
 
Referat: 
 
 
 

Velkommen til de nye medlemmer af studienævnet 
Der har været valg af studenterrepræsentanter til de styrende organer på AAU. Der er valgt 6 
studerende ind i A-studienævnet, samt 1 suppleant pr. 02.02.2019. De nye medlemmer er 
indkaldt til dagens møde så vi kan hilse på hinanden og høre deres tanker om deltagelse i A-
SN, da mødet i februar er erstattet af en online Doodle. De nye medlemmer er dog ikke 
beslutningsdygtige på dagens møde. 
 
Kort præsentationsrunde af studienævnsmedlemmerne foretages.  
TDOL gennemgår studienævnets kompetence og nævnets plads i organisationen. Yderligere 
diskuteres forretningsordenen og tavshedspligt i nævnet.   
 
Søren skal kobles på Moodle  

Punkt 4 
 
Sagsfremstilling: 
 
 
Referat: 
 
 

Siden sidst med opfølgning på tidligere beslutninger, samt 
meddelelser fra Studieleder  
Referatet fra forrige Studienævnsmøde er godkendt af studienævnet via mail. 
 
TDOL: 
Afholdelse af julearrangement, 14 december 2018: 

- Gik godt, men sikkert en engangsforestilling grundet dårligere økonomi i 2019.    
Studieturene på BSc06 ARK + ID 

- TDOL har undersøgt om studieturene på BSc06 kunne flyttes sådan at turen ikke 
tager tid fra projektet. En flytning af studieturen har ikke været muligt for nu da de 
er bestilt og betalt. Fremadrettet vil vi sørge for at de bliver flyttet.  

- Punkt vedr. studieture vil blive diskuteret i april el. maj.  
Presseworkshop: 

- Grundet mangel på ressourcer har kommunikationsafdelingen sagt nej til at afholde 
presseworkshoppen. Fremadrettet vil de studerende selv skulle udarbejde det 
abstract som har været at finde i afgængerkataloget. SN fastholder kataloget men de 
studerende skal nu udarbejde indholdet uden en workshop herop.  
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Valg af SN formand og SN næstformand til A-SN pr. februar 2019: 

- Afstemningen foregå via en doodle og tilkendegivelser via e-mail til HOBO. Alle 
informeres separat herom pr. e-mail.   

Punkt 5 
 
Sagsfremstilling: 
Bilag: 
Se bilag 5.1 på 
Moodle. 
 
 
 
 
 
 
Referat: 

 

Opdatering om A-SN Budget 2019 
Institutbudgettet er ved at være på plads. 
Studieleder har fremsendt et udkast til detailbudget for A-SN i 2019.01.07 (bilag 5.1) 
 
Kort gennemgang af forslag til fordelingen af midler. 
Herunder evt. kort diskussion af: 

- Hvilke midler der er til rådighed 
- Hvordan fremtidige procedurer for eksempelvis udstillinger, events og studieture 

sikres 
- Sikring af råderum til spontane ideer 

 
TDOL gennemgår regnskabet fra 2018 og hvad reduceringen i rammen vil betyd for budgettet 
i 2019.  
Studienævnet diskuterer at nævnet skal blive konkrete på hvad vores fokuspunkter og ønsker 
er.  
På et møde i april eller maj skal det diskuteres hvilke prioriteringer studienævnet 
fremadrettet har i forhold til prioriteringen af økonomi.  

Punkt 6 
 
Sagsfremstilling: 
 
 
Referat: 
 

Semesterbeskrivelser F2019  
Semesterbeskrivelserne skal til kvalitetstjek i studienævnet.  
Studienævnet skal gennemlæse semesterbeskrivelserne, kommenterer samt vurderer om 
følgende kan godkendes: 
 

- BSc02 (afventer revideret udgave) 
A-SN modtog en efterspørgsel fra ny koordinator i november/december 2018, som 
A-SN afviste og vi afventer revideret udgave. 

- BSc04 ARK/URB (indkommet 8. januar 2019) 
A-SN har rykket koordinator i november og december 2018. Aftalen er aflevering 
inden mødet d. 9 januar 2019. 

o Semesterbeskrivelsen sendes til de relevante studienævnsmedlemmer til 
gennemlæsning.   

Punkt 7 
 
Sagsfremstilling: 
Bilag: 
Se bilag 7.1. på 
Moodle 
 
Referat: 
 
 

Roblon Prisen  

Hvert studienævn skal indsende minimum 1 indstilling (meget gerne flere) til 

undertegnede (nbc@adm.aau.dk) senest fredag d. 18. januar 2019.  

A-SN har modtaget 1 indstilling fra Christian Tollestrup fra ID (bilag 7.1). 

Den ene indstilling som studienævnet har modtaget videresendes til fakultetet.  

Punkt 8 
 
Sagsfremstilling: 
 
 
Referat: 
 

Henvendelse fra PET  

A-SN har modtaget en henvendelse/tilbud fra PET angående implementeringen af 

undervisning i Terrorsikring i uddannelsen. A-SN skal beslutte om det er et tilbud vi vil 

tage imod. 

Det gøres opmærksomt på, at dette også er relevant for industriel Design.  

Studienævnet omtaler at det er op til koordinator, at vurdere om dette passer ind i 

semestret.  

Det foreslås at man kan lave det som en workshop, som de studerende kan til vælge.  

mailto:nbc@adm.aau.dk
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Det diskuteres om det er relevant i forhold til vores kerneopgave. Hvilket understøtter, at der 

ikke kan tages noget ud for at give plads til dette.  

Det kan evt. også være som en gæsteforelæsning.  

Det er fortsat uklart hvad de tilbyder; forelæsning, kursus, workshop? Yderligere er det uklart 

hvorvidt der kræves betaling herfor.  

TDOL videresender henvendelsen bredt til alle VIP og lader det være op til dem om dette er 

relevant i forhold til deres undervisning.  

Punkt 9 
Sagsfremstilling: 
Referat: 
 

 

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

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


