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Studienævnsmøde: 
11. september 2019 kl.12.30-15.30, Rendsburggade 14, Mødelokale 4.325 

  

 

 

Deltagere:  

Tenna Doktor Olsen Tvedebrink (TDOL)  

Isak Worre Foged (IWF)  

Claus Lassen (CL) 

Camilla Brunsgaard (CBRU), VIP 

Ida Søgaard Christensen (ISC) 

Søren Peter Nørregaard Mikkelsen (SPM) 

Gustav Just Nielsen (GJN) 

Afbud:  

Sofie Dalsgaard (SDA) 

Rasmus Lund Jensen (RLJ), VIP 

Poul Henrik Kyvsgaard Hansen (PHH), VIP 

Louise Møller Haase ( LMH) , 

Anne Kirkegaard Bejder (AKBE) 

Anne Christoffersen ( ACHR) 

 

Observatører: Studieleder: Nis Ovesen (NO) 

Studienævnssekretær: Helle Vadsholt (HOBO) referent. 

Eksterne: Christian Tollestrup og Lea Holst Laursen 

 

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, studienævnsnæstformand   

    samt Studieleder. 

5. Første udkast til studieordningsrevisionerne – gennemlæsning og første kommentarrunde.  

6. Aftagerliste  

7. Opfølgning på studiestart. ( 15)  

9. Dokumenter til behandling i studienævnet 

10. Eventuelt.  

 

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. 

 

 

 

https://www.moodle.aau.dk/mod/folder/view.php?id=896365
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Referat: 

ORIENTERINGSPUNKTER:  

1.Valg af ordstyrer.  

Tenna D. O. Tvedebrink 

Kl:12.30 -12.40 

Ordstyrer 

(5. min) 

2.Godkendelse af referatet fra forrige Studienævnsmøde. 

3.Godkendelse af endelig dagsorden til dagens møde. 

Referat; Punkt 7 Dagsordenen er godkendt  

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

Referat:  

TDOL:  

Lukning af værkstedet 21.12 .2019 – 05.01.2020.  

Det er blevet besluttet på institutniveau at lukke værkstederne i denne periode. 

Studienævnets kommentarer hertil:  

- Er det en mulighed at de tager et rul på skift, så værkstedet kan være åbent.  

- Hvad med at ændre i forhold til eksamensplanlægningen.   

- De studerende får mere travlt med at nå, at blive færdige 

 

HFO – Fonden  

HFO International Lectures er nu lagt ind i de studerendes skemaer endvidere er VIP også informeret 

herom.  

 

Valglisten.  

Sektionslederne er i gang i forhold til valglisten, denne vil blive præsenteret på et senere møde.  

 

Studerendes trivsel og studiemiljø. 

TDOL informere studienævnet om at punktet:” Studerendes trivsel og studiemiljø” ikke er glemt, men at 

der er en plan om, at punktet skal behandles på ASN over flere omgange. SN skal gå i tænkeboks i 

forhold til, hvordan det skal gribes an. Fx Skal der inviteres nogle eksterne eksperter. Hvis 

Studienævnsmedlemmerne kommer i tanke om nogle forslag er de meget velkommen til at sende dem til 

TDOL + HOBO.  

 

Progression for afleveringsformater. 

Dette punkt kommer med til oktober mødet.  

Kl:12.40 -12.55 

TDOL+AGJ+ISC 

(15. min) 

 

BESLUTNINGSPUNKTER 

5. Første udkast til studieordningsrevisionerne – gennemlæsning og første kommentarrunde.  

Første udkast til studieordningsrevision til gennemlæsning og kommentering. Den endelige version 

præsenteres på studienævnsmødet til oktober. Følgende deltager til dette punkt: Christian Tollestrup 

samt Lea Lauersen. 

Kl:12.55 -14.55 

TDOL+CHT 

+LLHL 

(120. min) 
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Referat: 

 

CT holder oplæg vedr. studieordningsrevision for ID. 

I forhold til studieordningsrevisionen, har ID fokus på det der allerede fungerer og det de kan levere. Der 

skal være mere åbne læringsmål som giver større fleksibilitet i eksekveringen. Bæredygtighed er 

integreret på stort set alle moduler 

 

På Bachelorniveau kommer der generelt færre moduler. De studerende skal være bedre ”Design 

håndværkere”. Det er vigtigt, at de studerende kan eksekvere et produktdesign. De skal passe til et nyt 

bachelor arbejdsmarked.  

 

På kandidatuddannelsen kommer der lidt mere entreprenørskabs mulighed og nye 

udfordringer med Tech-driven innovation (virkeligheden) + alignment med nyeste Forskning i Design 

Driven Innovation. 

CT gennemgår den nye struktur. 

 

Studienævnets kommentarer til studieordningsændringerne på ID:  

Det ser meget fornuftigt ud. Det bliver sat spørgsmålstegn ved, om der er for lidt design integration i nogle 

af kurserne. F.eks. Hvordan opereres der med design i forhold til de beregningstunge kurser? CT oplyser 

at designdelen ligger i eksekveringen.  

 

LLHL holder oplæg vedr. studieordningsrevision for URB Master – Urban Architecture. 

I forhold til revisionen har det handlet om at skabe en mere robust og enkel struktur. Tidligere har der 

væres stor forskel på beskrivelserne, hvilket nu er ensrettet. URB har altid haft stort fokus på social 

bæredygtighed, hvilket man nu ønsker at synliggøre i studieordningen. LLHL gennemgår den nye 

struktur.  

 

Studienævnets kommentarer hertil: 

Det ser fornuftigt ud, i forhold til hvad der er muligt og hvad vi kan levere. Man skal ikke ændre på noget, 

som virker for både undervisere og studerende. Det er fornuftigt med større projekter og færre kurser.  

Har I overvejet og sige, at man på tværs af ARK og URB kan vælge:” Construction Management” og 

Academic Paper writing? LLHL mener godt, at det kan være en mulighed, så de studerende kan præge 

deres egen profil. Det kan f.eks. være et valgfag med to muligheder.  

 

Der står ikke lang afgang i studieordningen. CL gør opmærksom på, at det må være en fejl, at lange 

afgang ikke står beskrevet i studieordningen. Lang afgang  er ikke et retskrav men blot en mulighed, som 

står beskrevet i fællesbestemmelserne. Hvis muligheden ikke står i studieordningen, så kan de 

studerende ikke søge studienævnet herom. Det skal måske blot stå, som en fodnote og ikke som en del 
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af valgmulighederne.  

 

TDOL holder oplæg vedr. studieordningsrevision for ARK. 

Specialiseringspolitikken er sat på pause hvilket betyder, at vi har fastholdt denne fordeling af ECTS på 

Bachelor niveau. Altså kan de studerende på ARKURB sammenlæse med ID på BSc03+ BSc04 + 

BSc05. Hvis det bliver aktuelt på sigt.  

I forhold til bachelor studieordningen, så er der sammenlægning af kursus- og projektmoduler, så der 

kommer større projekter og færre eksaminer. I studieordningen gives der nu større åbenhed og frihed i de  

forskellige læringsmål. Så der er frihed til at justere i semesterbeskrivelserne fra år til år.  

 

Vi skal til at se på Bacheloruddannelsen, som en separat uddannelse, hvor man kommer omkring det 

hele hvorefter man så kan specialisere sig på kandidaten på et højere niveau.  

 

I forhold til BSc06, så får de studerende en langt større valgmulighed, da de selv kan forme deres profil.  

Der bliver åbnet op for, at de studerende kan lave en Ark- gruppe, en ARKURB -gruppe eller en URB – 

gruppe. For at læringsmålene skal kunne matche dette, så skal de studerende lige omkring det hele, men 

de kan så skrue op for hvor store skal ARK og URB delen være. 

TDOL gennemgår den nye struktur: 

 

Studienævnets kommentarer til studieordningsændringerne på ARK.  

I forhold til BSc06 og de studerens mulighed for at lave grupper på tværs af ARK og URB, så frygter de 

studerende i studienævnet, at nogle studerende vælger strategisk: De vælger URB projekt på BSC (for at 

undgå det tekniske på ARK) for så at vælge ARK på kandidaten. IWF og CBRU pointere, at dette er 

problematisk for undervisningen, da de studerende så ikke har den faglige viden som ligger til grund for 

undervisningen på kandidaten. De studerende i studienævnet oplyser, at de har kendskab til studerende, 

som netop har gjort ovenstående, nu bliver det blot nemmere. Det er en gråzone, hvor der er et stort 

potentiale, men vi skal være opmærksomme på faldgrupperne. I forhold til læringsmål og eksaminerne, 

så skal vejledersiden koordineres i forhold til bedømmelsen. Endvidere skal vi være ekstra 

opmærksomme på, at hvor ligger spændet imellem om det er URB eller ARK der skal vægte, hvis man 

vælger en af hver. Læringsmålene skal være meget skarpe. Dette stiller større krav til de studerende.   

Diskussionen bliver den sammen, når vi rammer Msc02, hvor de studerende nu kan vælge at arbejde 

mere på tværs af sus og tec.  

 

CL roser håndteringen af studieordningsrevisionen. PBL er vores brand – det er vi på vej tilbage til. CL 

opfordre de studerende i ASN til, at gå ud til deres medstuderende og fortælle at der bliver rigtig PBL 

igen.  

 

Megaprojekter  
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Følger der nogle ressourcer med til disse projekter!? VIP skal have frigivet tid, så der frigives timer hertil. 

Hvad så med curriculum er det ECTS givende? Overvej Merit herfor, Snak med jeres medstuderende 

omkring hvilke temaer, som er spændene. Instituttet skal sætte sig på DESIGN. Kom med noget konkret.  

 

Handling/ Beslutning:  

Studienævnet er generelt positive i forhold til studieordningsrevisionen.  

Proces nu – der er kommet nogle tilføjelser, som vi skal behandle på mødet til oktober. Høring af VIP 

kommer samtidig med SN. Deadline 1. november. MOB kommer med efterfølgende.  

 

TDOL vil tage diskussionen vedr. at lang afgang ikke står beskrevet i studieordningerne med, så der er en 

mulig fodnote i studieordningerne for både ARK, URB, ID og MOB.  

 

Bilag:   

5.1. Mappe med studieordningerne  

6. Aftagerliste  

Aftagerlisten til gennemsyn. 

Referat: Den er forsøgt udvidet på ARK og ID siden. Studienævnet mener den ser fornuftig ud.   

Bilag: 

6.1. Aftagerliste 

Kl:14.55 -15.05 

TDOL 

(10. min) 

7. Dokumenter til behandling i studienævnet.  

Studienævnet skal tage stilling til, om de kan godkende: Koordinatorfordeling F2020, 
Semesterbeskrivelses Procesplan F2020, samt Grupper til gennemlæsning af semesterbeskrivelserne 
E2019.  
Referat: 

Med få ændringer i dokumenterne er de alle godkendt.  
 
Bilag: 

7.1.Koordinatorfordeling F2020 
7.2. Semesterbeskrivelses Procesplan F2020  
7.3.Grupper til gennemlæsning af semesterbeskrivelserne F2020 

7.4. Mødeplan 2020 

Kl:15.05 -15.20 

HOBO 

(15. min) 

8. Eventuelt  

Referat: 

Kl:15.20 -15.30 

(1. min) 

 


