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Godkendt

Studienævnsmøde 17.08.2022

Onsdag den 17. august 2022, Microsoft-Teams + 4.325

Aalborg Universitet
Postboks 159
9100 Aalborg

Sagsbehandler:
Maria Langendorff Mousten
Telefon: 99402987
E-mail: langendorff@cre-
ate.aau.dk

Dato: 17-08-2022
Sagsnr.: 2021-017-02128

Studienævnsmedlemmer: 

Thomas Arvid Jaeger (ARVID)
Claus Lassen (CL)
Camilla Brunsgaard (CBRU)
Marie Frier Hvejsel (MFH)
Brian Lau Verndal Bak (BLVB)
Anna Marszal-pomianowska (AJM)

Daniel Knud Hermansen (DKH)
Helle Jakobsen (HJ)
Laura Borg Ogonowski (LBO)
Aja Khalid Hussein (AKH)
Maja Sandfeld Jensen (MSJ)
Niels-Peter Fjeldsø Greve (NPFG)

DAGSORDEN:
Orienteringspunkter

1. Valg af ordstyrer

Studienævnet har besluttet, at Studienævnsformand fremadrettet er ordstyrer. 

Referat: ARVID er ordstyrer for studienævnsmødet. 

2. Godkendelse af referat fra tidligere studienævnsmøde

Bilag 2.1: Referat af Studienævnsmøde d. 11. maj 2022

Indstilling: Studienævnet har haft referatet fra 11. maj til gennemlæsning og kommentering. Studienævnet orienteres om 
der har været nogle kommentarer hertil. Studienævnet skal tage stilling til, om referatet kan godkendes. 

Referat: Referatet godkendes uden yderligere kommentarer. 

3. Godkendelse af dagsorden til dagens møde

Indstilling: Studienævnet kan komme med ændringer/tilføjelser til dagsordenen

Referat: Tilføjelse til punkt 8: Faggrupperne har sendt kommentarer ind vedr. semesterevalueringerne og semesterbeskri-
velserne. 

 

Suppleanter:  Ingen
Observatører: Studieleder: Nis Ovesen (NO), Faglig områdelede: Anne Christoffersen (ACHR) 
Maria Langendorff Mousten (MLM), referent
Gæst:
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4. Opfølgning på tidligere beslutninger samt meddelelser 

Indstilling: Studienævnet orienteres omkring følgende:

- På Studienævnsmødet d. 9. februar 2022, diskuterede studienævnet politikken omkring gruppestørrelser, og kon-
kluderede, at politikken skal revideres. Dette drøftes på dagens møde under punkt 7. 

- Registrering af studerendes tidsforbrug: Der har pt. ikke været tilbagemeldinger omkring tidsregistrering fra stu-
derende. 

Referat: 

ARVID: Det er en kompliceret affære i forhold til gruppestørrelser. Punktet drøftes yderligere i punkt 7. 

Der er ikke kommet tilbagemeldinger fra de studerende, som har været med i forsøget, om at registrere deres tidsforbrug. 
Der skal udarbejdes en mere præcis struktur, og være et fast set-up. Det er særlig de studerendes tidsfobrug i forbindelse 
med gruppearbejde, der er interessant at finde ud af. De studerende i studienævnet fortæller, at et redskab som gavner 
dem meget, er når en underviser sætter konkrete deadlines, så der er noget man skal bestræbe sig hen efter. Dette kunne 
eventuelt bruges mere på de tidlige semestre, og så overlades mere til de studerende selv jo længere de kommer frem i 
uddannelsen. 
Konklusion: Der skal laves et præcist set-up af tidsregistreringen, før man beder studerende gøre det. ARVID vil kontakte 
PBL teamet, for at høre, om det evt. kan blive pointeret mere på PBL-kurserne. Den Centrale Trivsels- og Studievejledning 
udbyder kurser for studerende, der har svært ved selv at planlægge sin tid. 

Beslutningspunkter

5. Velkommen til nyt VIP-medlem

Indstilling: Studienævnet byder velkommen til Runa T. Hellwig som nyt VIP-medlem i Studienævnet. Der laves en kort 
præsentationsrunde af alle studienævnets medlemmer 

Referat: Marie Frier træder ud af Studienævnet pr. 1. september 2022, så der skal findes et nyt VIP-medlem. Processen 
sættes i gang hurtigst muligt. ARVID kontakter ARK/URB-sektionen mhp. at finde en kandidat. 

6. Planlægning af kommende tematiske møder for efteråret 2022
Tematiske møder er møder som følger op på udvalgte punkter fra Handleplanen. I dette efterår har Studienævnet bl.a. til 
opgave at arbejde videre med en målrettet indsats for at øge de studerendes formgivningskompetencer med udgangs-
punkt i studienævnsmødet 9. februar 2022. 

Indstilling: Studienævnet drøfter, hvornår de tematiske møder skal afvikles i efteråret 2022. I februar blev det besluttet, at 
der afvikles 2 tematiske møder i foråret og 2 tematiske møder i efteråret. De 2 efterårsmøder skal specificeres i kalende-
ren. Indholdet af møderne skal ses defineret i forhold til handlingsplanen som omtalt i referatet fra studienævnsmødet 9. 
februar 2022 punkt Kvalitetsområde 2: Uddannelsernes udvikling, tilrettelæggelse og drift samt referater for forårets afta-
gerpanelmøder når de foreligger. 

Referat: Der skal i løbet af efteråret 2022 afvikles to tematiske møder, hvor der ikke er andet på dagsordenen. Det er 
fortsat formgivningskompetencer og etik der er temaerne. På det ene tematiske møde vil ARVID præsentere det arbejde 
der er lavet i ID-gruppen omkring formgivning. ARVID vil spørge ARK/URB-gruppen, om de har noget som vil være rele-
vant at præsentere på det andet tematiske møde.  

Det aftales at mødeplanen for resten af efteråret ser ud som følger:

• 7. september – normalt studienævnsmøde 

• 5. oktober – normalt studienævnsmøde

• 23. november – tematiske møde
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• 7. december – normalt studienævnsmøde 

Der skal indkaldes til et ekstra tematisk møde. ARVID kommer med forslag til datoer, og en dato fastsættes på studie-
nævnsmødet i september. 

7. Opfølgning på Studietjek

Bilag 7.1: Opfølgning på Studietjek  

 Indstilling: På baggrund af den allerede afholdte workshop ”Studietjek”, har Studenterrådgivningen meldt tilbage med 
deres forslag og løsninger – hvor bl.a. processen omkring gruppedannelse blev nævnt som et indsatsområde. Dette 
præsenteres for Studienævnet

Referat: ARVID informerer studienævnet om, at Studenterrådgivningen er vendt retur med en rapport som er udarbejdet 
efter et møde afholdt med flere studerende og undervisere. Rapporten er et værktøj til Studielederen og  studienlvnet. 
Særligt påpeger rapporten problematikken omkring gruppedannelsesprocessen.  Alle studerende i studienævnet kan 
nikke genkende til denne problematik. I rapporten fremhæves administrative grupper som en løsning. Studienævnet drøf-
ter dette, og bliver enige om, at administrative grupper kan være en god løsning på 1.-3. semester. Fra 4. semester og 
frem, vil det være en god løsning med en buddy-ordning. 

Flere studerende fra studienævnet har også erfaring med gruppedannelse på baggrund af forskellige personlighedstest. 
Dette kan også være en mulighed, hvor studerende bliver sat sammen ud fra deres kompetencer, og så gruppemedlem-
merne komplementerer hinanden. På PBL-kurserne for alle studerende lavet en kompetenceprofil, men denne bruges 
ikke efterfølgende til noget. ARVID vil spørge PBL-kursusholder, om kompetenceprofilen kan bruges mere og evt. lavers 
mere uddybende. Eventuelt skal Christian Tollestrup også inddrages (ID). 

Studienævnet vil invitere Studieleder Nis Ovesen med på et kommende møde, for at drøfte gruppedannelse og gruppe-
størrelser. 

Studienævnet diskuterer, hvilke muligheder der findes for studerende som oplever problemer med gruppearbejdet. DKH 
fortæller, at studievejlederne flere gange har holdt oplæg om dette, men at der ikke ar været stort fremmøde. 
TILFØJELSE: AAU Studie- og trivselsvejledningen har et tilbud til vores studerende om hjælp til gruppesamarbejdet. 
https://www.en.aau.dk/education/student-guidance/Events+and+offers/Offer/improve-your-project-collabora-
tion-.cid534319 

 På baggrund af ovenstående, indstiller studienævnet til studielederen, at der tages en drøftelse med fokus på gruppe-
dannelse, gruppestørrelser og gruppesamarbejde. 

De studerende i studienævnet har et ønske om, at rapporten sendes ud til undervisere.    

8. Godkendelse af semesterbeskrivelser for E22 på baggrund af semesterevalueringer for efteråret 
2021

Bilag 8.1: Semesterevalueringer E2021
Bilag 8.2: Semesterbeskrivelse BSc03 ARK/URB
Bilag 8.3: Semesterbeskrivelse BSc05 ARK/URB
Bilag 8.4: Semesterbeskrivelse MSc01 ARK
Bilag 8.5: Semesterbeskrivelse MSc01 URB
Bilag 8.6: Semesterbeskrivelse MSc01 MOB
Bilag 8.7: Link til semesterbeskrivelser for ID (link til Moodle) 

Indstilling: Studienævnet behandler alle semesterbeskrivelser for efteråret 2022, og vurderer om de kan godkendes eller 
om der skal foretages justeringer. Semesterbeskrivelserne har været til diskussion i faggrupperne og studienævnet dis-
kuterer deres evt. kommentarer set i lyset af semesterevalueringerne. Proceduren følger op på de nye retningslinjer som 
studienævnet har vedtaget.  

Referat: ARVID gennemgår de tilbagemeldinger der er kommet fra faggrupperne. Faggrupperne har på baggrund af se-
mesterevalueringerne for efteråret 2021 lavet justeringer for det kommende efterårssemesters semesterbeskrivelser, så 
de er tilpasset de kommentarer der har været i evalueringen. Bl.a. er Matematik-kurset på BSc03 ID flyttet til januar, så 
det ikke overlappe med andre kurser. 

https://www.en.aau.dk/education/student-guidance/Events+and+offers/Offer/improve-your-project-collaboration-.cid534319
https://www.en.aau.dk/education/student-guidance/Events+and+offers/Offer/improve-your-project-collaboration-.cid534319
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Der mangler tilbagemeldinger fra ARK/URB-bacheloruddannelserne samt MSc3 ARK/URB/MOB. ARVID rykker se-
mesterkoordinatorene for disse. 

Det er først gang af studienævnet godkender semesterbeskrivelserne på denne måde, og der skal lades et udkast til, 
hvordan tilbagemeldingsskemaet fra faggrupperne skal se ud. Dette udarbejder ARVID i samarbejde med studienævns-
sekretærerne. 

Følgende semesterbeskrivelser godkendes på dagens møde: 

BSc03 ARK/URB, BSc05 ARK/URB, MSc01 ARK, MSc01 URB, MSc01 MOB samt alle semesterbeskrivelser for ID. 

De semesterbeskrivelser som ikke er medsendt, skal formelt godkendes på næste studienævnsmøde. 

9. Orientering om studiestart på 1. studieår 

Bilag 9.1: Anbefalinger til onboardingforløb på TECH

Indstilling: Studienævnet orienteres om den nye proces for studiestart på 1. studieår. 

LHH: Som en del af vores handlingsplaner omkring studiestart og frafald, skal vi sikre, at TECH´s nye studiestartskoncept 
implementeres på uddannelsens første år.

Den nye proces for studiestart strækker sig over hele 1. semester. Det er et nyt koncept, hvor man vil lave aktiviteter som 
tager udgangspunkt i faglige aktiviteter. RUS-begrebet afskaffes. Alle tutorer er lønnet fremover. Vores institut har lavet et 
studiestartsteam som arbejder tæt sammen med semesterkoordinatorer og tutorer. ”Blik klar til UNI” er et frivilligt digitalt 
kursus som er produceret af studenterrådgivningen. 

LHH viser den nye Moodle-side der er blevet udarbejdet til kommende A&D studerende. 

Der spørges ind til studiestarten for kommende internationale studerende (og andre nye studerende på kandidatuddannel-
serne). LHH og DKH følger op på dette. 

10. Eventuelt 

Studienævnet ønsker at der kommer øget synlighed på studienævnet, så alle studerende er klar over hvad studienævnet 
er, og hvem der er medlem. Der skal tage nye billeder af alle medlemmer af studienævnet, som kan blive lagt på hjem-
mesiden. 
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