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Godkendt

Studienævnsmøde 16.06.2021

Onsdag den 16. juni 2021, Microsoft-Teams 

Aalborg Universitet
Postboks 159
9100 Aalborg

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

Dato: 16-06-2021
Sagsnr.: 2020-017-01187

Deltagere: 
Thomas Arvid Jaeger (ARVID)
Camilla Brunsgaard (CBRU)
Marie Frier Hvejsel ( MFH)
Daniel Knud Hermansen (DKH)
Helle Jakobsen (HJ)
Laura Borg Ogonowski (LBO)
Mette Clausen Nielsen (MCL)
Tobias Andersen(TA)

Afbud: 
Michael Martin (MM)
Nis Ovesen (NO)
Anne Christoffersen (ACHR)
Brian Lau Verndal Bak (BLVB)
Anna Marszal-pomianowska (AJM)
Claus Lassen (CL)
Daniel Hilo Hansen (DHH)

Referat:
Orienteringspunkter

1. Valg af ordstyre

Camilla Brunsgaard

2. Godkendelse af referat fra tidligere studienævnsmøde

Indstilling: Referatet fra 19.05.2021 samt Sagsfremstillingen vedr. semesterevalueringer er blevet tilrettet i henhold til stu-
dienævnets kommentarer fra mødet. 

Referat: 
Referat fra 19.05.2021 samt bilag 5.20 Sagsfremstilling vedr. semesterevalueringerne er sendt til studienævnsmedlem-
merne mandag 14.06.2021. Ydermere er der i mødeindkaldelsen fra 19.05.2021 udsendt de opdaterede:” bilag – se-
mesterevalueringerne med kommentarer”. Studienævnet får derfor deadline til 30.06.2021 for indsendelse af eventuelle 
kommentarer. 
Hvis HOBO ikke modtager noget, så er referatet officielt godkendt 30.06.2021.

Handling: HOBO sender referatet til semesterkoordinatorerne, hvis semester har været behandlet af studienævnet. 

3. Godkendelse af dagsorden til dagens møde

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

Referat: 

MFH tilføjer punkt: ”Studiestart: Initiativ vedr. individuelle forløb under PBL” under eventuelt. 
DHK tilføjer punkt: ” Mødeafvikling fremadrettet”
ARVID tilføjer punkt: ”Emne fremtidig tematisk møde” 
Herefter er dagsordene godkendt. 

Studienævnssekretær: Helle Vadsholt (HOBO)
Gæst: Nicolai Steinø (NS)

Studienævnet er beslutningsdygtige, da der deltagere 8 ud af 12 medlemmer til dagens møde
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4. Opfølgning på tidligere beslutninger samt meddelelser 

Indstilling: Studienævnet orienteres omkring følgende:

• Opfølgning på SoMe konkurrencer
• Indmelding af studienævnets repræsentationsområder
• Udvælgelseskriterier for optaget september 2022
• Orientering vedr. studiestart for internationale studerende. 

Referat:

• Opfølgning på SoMe konkurrencer
ARVID oplyser, at der har været afviklet 2 konkurrencer på Instagram.

Konkurrencerne og antal deltagere har levet op til forventningerne. Vinderne af konkurrencerne er kommet med nogle 
overraskende vinkler, i forhold til, hvad der blev forventet. Konkurrencerne er med til at vise at mange studerende har 
nogle meget udviklede individuelle kompetencer inden for nogle specielle områder. 

Studienævnets kommentarer hertil:
- Konkurrencerne er et sjovt indspark
- Der er nok færre som har deltaget, grundet eksamensperioden. 
- Hvad med at ligge nogle konkurrencer hen over sommerferien og måske i starten af det nye semester.
- Det er fedt som studerende, at skrive på sit CV, at man har vundet en konkurrence. 
- Præmierne skal reguleres, men det er en god ide med flere præmier, så også studerende på første år ople-

ver en mulig for at præmieres.  
- Konkurrencerne skaber noget socialt

Forslag: DKH forslår, at vi deler konkurrencerne og vinderne af konkurrencerne på Moodle, for at nå ud til flest 
mulige studerende. 

Handling: HOBO og ARVID, skal sammen koordinere kontakten med SoMe – teamet, så vi kan få selve bille-
derne samt tal med til studienævnet vedr. konkurrencerne. HOBO skal informeres, når det afvikles konkurren-
cer, Så de kan blive delt på Moodle. 

• Indmelding af studienævnets repræsentationsområder
Der er hvert år valg af studerende til Studienævnet i den forbindelse skal studienævnet melde tilbage, om der er 
repræsentationsområder i studienævnet blandt de studerende. Dette har vi ikke på A&D, så HOBO har meldt 
ind, at vi fortsat ikke har repræsentationsområder. 

• Udvælgelseskriterier for optaget september 2022.
Da der er kommet adgangsbegrænsning på Urban Design Cand. Tech. Uddannelsen, skal studienævnet ind-
melde nogle udvælgelseskriterier. Her har vi indsendt de samme udvælgelseskriterier som der er på Urban De-
sign Cand. Polyt. Uddannelsen.

• Orientering vedr. studiestart for de internationale studerende. 
ARVID har besluttet at studienævnet ikke afvikler en særlig studiestart for de internationale studerende. Det er 
vigtigt, at de kommer ind i deres semester og studiegrupper.
Studienævnets kommentarer hertil: 

- De internationale studerende får meget information til semesterstart fra internationalt kontor, som 
også afvikler studiestart for alle Internationale på AAU. 

- Det kan være lidt bekymrende, at de internationale ikke får en studiestart, da de virker meget for-
virrede i starten. 

- De studerende oplevet at det forventes, at vores tidligere Bachelorstuderende skal forsøge at 
hjælpe og inkludere de nye internationale studerende, hvilket er et problem, da det er koordinators 
ansvar. 
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Beslutningspunkter

5. Opfølgning på ansøgninger om 4. eksamensforsøg

Bilag: Der er 8 bilag til dette punkt, grundet fortrolighed indgår disse ikke i referatet.   

Indstilling: I henhold til studienævnets delegation instruks, skal ansøgninger vedr. 4. eksamensforsøg behandles på stu-
dienævnsmøderne. Der er blevet truffet afgørelse i de enkelte sager i studienævnssekretariatet, da dokumentationen og 
udfaldet af selve afgørelserne ikke kunne diskuteres. 
Studienævnet orienteres vedr. sagsbehandlingen af de 3 ansøgninger og må gerne beslutte, om de fremadrettet kan be-
handles således, eller om HOBO skal være opmærksom på, at sagerne trods tydelige dokumentation og udfald, skal be-
handles på studienævnsmøderne. 

Referat: HOBO gennemgår i alt 3 ansøgninger vedr. ansøgning om 4. eksamensforsøg. To studerende fik godkendt an-
søgningen en fik afslag. 

Beslutning: 
HOBO må gerne træffe beslutninger vedr. 4. eksamensforsøge i samarbejde med studienævnsformanden i det tilfælde, 
at sagen ikke kan diskuteres. Ved sager, hvor udfaldet kan gå begge veje, skal de behandles på et studienævnsmøde. 

6.  Kvalitetstjek af semesterbeskrivelser

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

Referat: Studienævnet har modtaget 3 ud af 5 semesterbeskrivelser, som skal til kvalitetstjek. 

Studienævnet gennemgår semesterbeskrivelser, med følende status og kommentar:

Semesterbeskrivelser Studienævnsmedlemmer Status:

BSc05 ARK/URB Brian + Laura B Behandles til mødet i august

BSc05 ID Camilla + Tobias A Behandles på møde august.

MSc03 ARK Anna + Daniel K. H. Ikke modtaget, behandles til 
August

MSc03 ID Thomas + Mette C Status: Godkendt.

Studienævnets kommentarer hertil: 

MCL: Det er problematisk, at der afvikles en: Lekture 1. (intro-
duktion 16.06.2021), når semesteret først starter 01.09.2021. 
De studerende kan i princippet have eksaminer på MSc02 på 
datoen for dette introduktionsmøde. Hvad med de studerende, 
som har orlov, de forventer ikke undervisning i denne periode. 
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Studienævnets kommentarer til semesterbeskrivelses processen:

• HJ oplyser, at de studerende på 4. semester oplevede, at semesterbeskrivelsen ikke var kommet, da de star-
tede. Forslag: Måske kan overveje, at sende semesterbeskrivelsen ud (på tros af, at de ikke er færdige), så de 
studerende kan få en forståelse af, hvilken retning, semesteret går i. 

• Det er problematisk, når semesterbeskrivelserne ikke er klar til deadline, da det forvirrer de studerede. 

• Er det muligt, at starte processen tidligere, hvis det er et generelt problem, at semesterbeskrivelserne ikke kom-
mer ind til tiden. 

• Der er en lang historik med denne proces. Den har været evalueret flere år i streg, der kommer snart en system 
hertil oppefra.

• Der vil altid være nogle semesterbeskrivelser, som er forsinkede. 

• Den gyldne løsning er endnu ikke fundet. 

Beslutning:
En semesterbeskrivelse ud af fem semesterbeskrivelser er godkendt, de resterende tager på studienævnsmødet i au-
gust. Studienævnsmedlemmerne må gerne koordinere gennemlæsning og give status på semesterbeskrivelserne lø-
bende. Hvis de godkender og giver koordinator besked, er det vigtigt, at studiesekretærerne er cc. Ydermere skal koordi-
nator gøres opmærksom på, at semesterbeskrivelsen først er officielt godkendt, når den er behandlet på studienævns-
mødet i august.  

Ydermere ændre det timebelastningen, da de studerende før 
semesterstart, skal sætte sig ind i et nyt semester. 

Semesterbeskrivelsen er sendt ud, uden information om, at det 
ikke er den endelige semesterbeskrivelse. Den indeholder en 
fejl dato, hvor man skal vælge et emne 01.07.2021  

I selve Internship kontrakten/ aftalen står alle vigtige informatio-
ner I, så spørgsmålet er, om dette informationsmøde er aktuelt 
før september.   

ARVID har vendt kommentarerne fra MCL med NO. Det er nor-
malt procedure, at vi starter tidligt op. 

ARVID er ikke bekymret for ovenstående. Han vil dog skrive til 
koordinator, at introduktionen, skal være optaget, så andre stu-
derende kan tilgå den online. ARVID har nogle kommentarer til 
læringsmålene, som skal ændres til det, som står i studieord-
ningen.

Arvid sender kommentarer til semesterkoordinator med studie-
sekretær cc.  

MSc03 URB/MOB Marie F + Helle J Ikke modtaget, behandles til 
August

7. Oplæg vedr. mulig Temauge på A&D 

Bilag: 7.1. video (3 min.): https://youtu.be/SoHErAGwbyo 

Indstilling: Nicolai Steinø kommer og præsentere ideen vedr.: ” Temauge på A&D” for studienævnet. 

https://youtu.be/SoHErAGwbyo
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Referat: NS holder oplæg for Studienævnet vedr. ideen om at afvikle en temauge på A&D. Et udvalg bestående af Nico-
lai Steinø, Tenna D.O. Tvedebrink, Camilla Brunsgaard og Marie Frier Hvejsel har arbejdet på ideen og mulighederne for 
at indføre en årlig ’temauge’ på nogle af semestrene på A&D.  De vil gerne supplere temaugen med fagligt indhold, så de 
studerende studerer på en anden måde en normalen. 

Der tages fx en uge ud, som er fælles for alle studerende. I denne uge bliver der afviklet:

- Workshops 
Enten som Beton workshop eller lignede eller måske noget med inspiration i et forskningsprojekt, 
hvor de studerende kan være forsøgskaniner i nogle tests. 

- ”studieture” Man tager ud med studerende til fx virksomheder eller udstillinger.  

- Eksternt samarbejde med virksomheder, hvor man tager på besøg eller høre oplæg enten fysisk 
eller online. 

- Oplægsholdere/ undervisere udefra.

- Kulturnatten – 3 dage, hvor man kunne bygge en bar, siddeplads, (socialt element, sjovt at bygge 
og banke og male).  

- Happenings – events med hands on. ( Aalborg i rødt / kulturnat - Ro i kajak til egeholm, byg noget 
derovre, som kan sidde på kajakken og ro tilbage.)  
 

Ideen er, at de studerende kan tilmelde sig aktiviteter på tværs af semestre. Der brainstormes fortsat på ideen, hvorfor 
man har indkaldt de studerende i studienævnet til at komme og kommentere herpå, da de studerendes synspunkter i for-
hold til en mulig temaugen er vigtig. 

Hvornår skal det ske – timing i forhold til projekter, kurser og eksaminer. Skal det overhoved være i studietiden, skal det 
være om sommeren. Skal der fortsat arbejdes på. 

Formålet skal være at styrke de studerendes følelse af, at de studere et fedt sted. Det skal være med til at definere de 
studerendes identitet, hvem er de, som studerede på A&D? Det skal skabe sammenhold på tværs af semestrene og 
hjælpe på de studerendes trivsel.  

Forslag:
Studienævnet realitetsbehandler et forslag om at lave en temauge ud af et antal semestre, med et udvalgt antal aktivite-
ter, med implementering på et udvalgt tidspunkt til foråret 2021. 

Fx: Starte stille ud, så det ikke involvere hele A&D måske 2. - og 4- semester på bacheloruddannelsen om foråret med 
en studietur. 

Studienævnets kommentarer hertil:

- Skal der mere i de travle studerens studiekalender?

- Hvis det afvikles som noget ud over studieordningen, så kommer de studerende til at tage det mere afslappet 
og vurdere, om det er noget, som de vil bruge deres tid på, frem for fx at arbejde med en aflevering.  

- Det skal gøres tydeligt, at det er noget, som de studerende forventes at deltage i. 

- Det er et rigtig godt initiativ, som vi har brug for, for at kunne lave ting, som rækker ud over hverdagen

- Det kunne være godt at blive blandet på tværes af studieretninger og på tværs af specialiseringer. 

- I forhold til deltagelse, så afhænger det meget af, hvor man er på semesteret.  

- Det vigtigste er, at det skal afhjælpe stress. Det at det er frivilligt, kunne være godt på mange måder

- Hvis det skal ligge på semesteret, så skal det kobles på kurset eller projektet

- Stressende, hvis det står i semesterbeskrivelsen 
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- Måske det kan afhjælpe stress, ved at lave noget, hvor de studerende, skal tilgå med en anden tilgang. Hvilket 
skal løsne op og give overskud og måske endda noget sjovt, som kan generer noget mere energi. 

- For år tilbage blev der afviklet et steamed wood workshop, hvilet var et intuitiv vedr. formgivning – dette var et 
pusterum.

- Bekymring, hvis man fjerner en uge, hvor vi skubber i den anden ende, så er det ikke optimalt. Det skal ikke 
være en obligatorisk ting, som skubber ekstra på de studerende. 

- Sommerskole kunne være en anden løsning: 
Hvad med på den måde, som designkonkurrencerne – top 10 – diplom noget til CV-et – motivationsfaktor

Beslutning:
Studienævnet bakker op om projektet, det er vigtigt, hvordan det passer ind i forhold til, om det bliver en succes. Det vil 
være fint, at vi over tid breder det ud.

Der nedsættes et underudvalg i forhold til koordinering og planlægning, bestående af: 
NS, CBRU, MFH, TDOT + studerende i studienævnet. De studerende skal melde tilbage til Nicolai, hvem som deltager i 
udvalget. 

Handling: 
Tovholder: NS – indkalder arbejdsgruppen, som laver en indstilling til studienævnet  
6. oktober præsentere underudvalget indstillingen for Studienævnet  

8. Eventuelt 

Indstilling: Studienævnet kan på dagens møde, komme med emner til eventuelt. 

Referat:

Studiestart: Initiativ vedr. individuelle forløb under PBL.
MFH har på mødet 19.05.2021 præsenteret en ide vedrørende sammenhængen mellem den sociale og faglige trivsel. 
Der ønskes mere fokus på det enkelte individ, når de starter på uddannelsen. Et forslag lyder derfor på om det er mulig-
hed for, at få lavet et individuelt ben på PBL kurserne (BSc01).  Så man i løbet af det første semestre som studerende 
kan få en til to vejledninger alene med underviser. Det skal handle om positionen og forskelligheden hos den enkelte stu-
derende.

Dette initiativ er for nu sparket til hjørne, men ARVID oplyser det er et emne, som vi tager op i forbindelse med PBL ar-
bejdet.  

Mødeafvikling fremadrettet: 
Hvordan bliver mødeafviklingen fremafrettet?
De administrative møder afvikles online og de faglige / tematiske møder afvikles fysisk med forplejning. 
Mødet i august afvikles online. 

Punkt til fremtidig tematisk møde:
Arvid vil gerne afvikle et fysisk møde, hvor vi samles først og spiser fælles frokost + kage. 
Emne til fagligt/tematisk møde: ”karakter kultur”
Udnyt karakterskalaen og få bestået og ikke bestået til at fylde mere, for at mindste karakterræset. Hvordan vi strategisk 
kan bruge karakter samt bestået / ikkebestået til dette.  
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