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Udkast

Studienævnsmøde 19.08.2020

Onsdag den 19. august 2020, Rendsburggade 14, 9000 Aalborg
Lokale: 4.325 + online - kombination

Aalborg Universitet
Postboks 159
9100 Aalborg

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

Dato: 27-01-2020
Sagsnr.: 2019-017-00955

Deltagere:
Tenna Doktor Olsen Tvedebrink (TDOT) 
Camilla Brunsgaard (CBRU)
Rasmus Lund Jensen (RLJ)
Brian Lau Verndal Bak (BLVB)
Gustav Just Nielsen (GJN)
Daniel Knud Hermansen (DKH)
Marie Frier Hvejsel (MFH)
Nis Ovesen (NO)
Helle Vadsholt (HOBO), referent

Afbud: 
Kaare Riise Eriksen (KRE)
Claus Lassen (CL)
Michael Martin (MM)
Anne Christoffersen (ACHR)

DAGSORDEN:
Orienteringspunkter

1. Valg af ordstyre

Brian Lau Verndal Bak

2. Godkendelse af referat fra forrige studienævnsmøde

Indstilling: Studienævnet kan komme med ændringer/ tilføjelser til referatet 20.05.2020

Referat: Godkendt

3. Godkendelse af dagsorden til dagens møde

Indstilling: Studienævnet kan komme med ændringer/ tilføjelser. til dagsordenen

Referat: Der er en enkelt tastefejl i referatet, som tilrettes herefter er referatet godkendt.

4. Opfølgning på tidligere beslutninger samt meddelelser fra TDOT 

Indstilling: Opfølgning på tidligere beslutninger samt meddelelser fra TDOT 

- Projektbørs

Referat:

- Projektbørs: 
I foråret har CBRU og MFH arbejdet med en projektbørs i forhold til templates. Planen er, at dette kommer med 
som punkt på næste studienævnsmøde.  

Studienævnet er beslutningsdygtige, da der er 6 repræsentanter til stede. 
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5. Status på Covid19

Indstilling: Studienævnet orienteres vedr. status på Covid19

Referat: TDOT informere ASN vedr. inddeling af de studerende i klynger  

Alle studerende bliver inddelt i klynger hvor hver klynge får et armbånd med en farve. Hvis der sker udbrud i en klynge, 
bliver den klynge sendt hjem. Vi må gerne have flere klynger i et seminarrum med en meters afstand imellem klyngerne 
så vi kan afvikle fysisk undervisning. Det er også muligt at lave en kombination i forhold til klyngerne, så nogle er fysisk til 
stede og andre med online. Den største udfordring er på Basis med 120 studerende. For yderligere informationer se des-
uden e-mails fremsendt fra AAU og CREATE. Forvent også at disse ’regler’/procedure løbende kan blive opdateret og ju-
steret eftersom situationen ændres på landsplan.

 
Studienævnet havde efterfølgende en række opklarende kommentarer hertil. De var blandt andet: 

- Kan vi få studerende til at gå med armbånd?

- Hvad gør man med gruppedannelsen, i forhold til inddeling af klyngerne, så kan man ikke lave grupper på tværs 
men man må gerne ændre inden for klyngerne. 

- Man kan lave en online gruppedannelse, hvis de studerende ikke må være i det samme rum.

- Giver det mening at putte dem i klynger, hvis de går ud og fester sammen bagefter? 

- Vi prøver at overholde retningslinjerne, det er op til den enkelte person at respektere retningslinjerne. 

- Vi kan risikere at vi bliver nødsaget til at undervise online, hvis en klynge sendes hjem.

- Klosters bør laves, ud fra dem man privat er sammen med, bofæller mm. Hvad med Body - system hvor man 
ønsker og så bliver der dannet administrative grupper? 

- AAU skal ikke stramme mere, end hvad vi egentlig behøver i forhold til resten af samfundet. 

- Underviser og studerende skal i fællesskab gøre undervisningslokalet rent. Forslag: kan vi inddele i grupper i 
forhold til rengøringen (dukseordning). 

- Indsatsen fra undervisernes side – Kan man have en kameramand i et lokale med en undervisning, så der sen-
des live i stedet for at optage undervisningen? Det kan være svært at styrer hvor optagelserne bliver sendt hen. 

- Videoer skal kun være tilgængelig på Moodle i forhold til copyright. 

- Underviserne skal have hjælp til de digitale ting og remedier. Hvorfor forbereder vi os ikke bedre i forhold til, 
hvis det hele lukker ned igen – især i forhold til udstyr. 

- Hvad med at droppe det fysiske fremmøde. Alt undervisningen foregår online og man kan gå ud blandt de stu-
derende i deres grupperum 

- Det kan være en fordel læringsmæssigt at man kan se videoerne flere gang. 

- Nogle steder er det afgørende og andre gange er det ikke så afgørende i forhold til undervisningen om man er 
fysisk eller ej. 

- Vi har brug for retningslinjer, da alle opfinder den dybe tallerken på ny, hvis vi lukker ned igen. 

- De studerende har et stort ansvar for at give en tilbagemelding på, hvad gik godt og hvad gik ikke godt? Vi skal 
have fokus på semesterevalueringerne i forhold til inputs. 

6. Status på implementering af ny studieordning

Indstilling: Studienævnet orienteres vedr. status på implementeringen af ny studieordning herunder bemanding og rekvisi-
tionsfordeling 

Referat: Nu begynder de nye Studieordninger at træde i kraft. Det er nogle nye kursus – og projektmoduler. 
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NO orientere studienævnet vedr. rekvisitioner. Lige nu er der en snak omkring fordelingen af undervisningsopgaverne. 
Endvidere er der kommet nye timenormer, som gør, at ressourcerne er reduceret på undervisning og vejledningen. 

Dette har ikke været en så heldig proces, da rekvisitionssituationerne ikke har været afviklede rettidig. Men det er en 
pågående diskussion blandt TECH og ENG fakulteterne på AAU. 

Rektor har besluttet at konstruktionsdelen af A&D uddannelsen fremadrettet skal ligge i institut for arkitektur og medie-
teknologi. Hvilet er et nyt forskningsfagområde, som skal understøtte design understøttende konstruktion i undervisnin-
gen. A&D har behov for en særlig designorienteret konstruktionsundervisningen, hvilket skal bygges op over de næste 
år. Vi laver ikke parallel forskning med BUILD, men har noget som overlapper hinanden, da begge institutter arbejder 
med byggeri og det byggede miljø.. 

Vores institut har haft travlt med at bemande den del til efterårssemesteret 2020.

De studerende vil således opleve udskiftning i bemandingen i forhold til konstruktionsundervisningen. 

Beslutningspunkter

7. Rekruttering af studerende til studienævnet til næste valgperiode. 

Indstilling: Studienævnet har et ønske om, at alle de studerendes pladser i studienævnet bliver besat i næste valgperi-
ode. Derfor skal studienævnet tage stilling til hvilke initiativer der skal til, for at  rekruttere flere studerende i næste valg-
periode ( Der udskrives valg af studerende 01.09.2020).

Referat: Det handler meget om, at de studerende i studienævnet tager initiativ og kommer ud og fortæller om studienævns-
arbejder. DKH vil gerne hjælpe med at holde oplæg på 5 minutter. Dette skal arrangeres med koordinatorerne 

Beslutning: DKH kontakter MCL i forhold til oplæg, TDOT aftaler nærmere med koordinatorerne på Bsc03 ARK/URB og 
ID

8. Semesterbeskrivelser

Indstilling: Semesterbeskrivelserne  skal  til  kvalitetstjek  i  studienævnet.  Studienævnet  skal  gennemlæse,  kommente-
rer samt vurderes om semesterbeskrivelserne kan kategoriseres som: Godkendt eller Ikke godkendt

Referat:

BSc03 ARK/URB Godkendt

BSc03 ID Godkendt

BSc05 ARK/URB Godkendt

Msc01 ARK Godkendt

MSc01 ID Godkendt

MSc01MOB Godkendt

MSc03 ARK Godkendt med kommentar 17 juni

MSc03 URB/MOB Godkendt ingen ændringer
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Beslutning: Alle semesterbeskrivelser godkendes. 

9. Årets Underviser og Årets TAP 

Indstilling: De studerende I studienævnet skal tage stilling til, hvem som skal tildeles titlerne som Årets VIP og årets TAP

Referat: Grundet en misforståelse, har de studerende ikke modtaget indstillingerne til Årets Vip og Årets TAP. 

Beslutning: HOBO sender indstillingerne GJN og DKH melder årets underviser og årets TAP til HOBO, som formidler 
videre op i systemet.

Det blev efterfølgende via e-mail besluttet af de studerende at indstille Mathias Lund fra ID sektionen, som årets underviser. 
TDOT underrettede herefter Institutleder, studieleder, sektionsleder og Mathias.   

10. Eventuelt  

Referat:

Intet under evt. 
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