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DAGSORDEN:
Orienteringspunkter

1. Valg af ordstyrer

Indstilling: Studienævnet har besluttet, at studienævnsformanden fremover vil fungere som ordstyrer 

Referat: Studienævnet er ikke beslutningsdygtige ved dette møde. Mødet afholdes alligevel, da der er mange orienterings-
punkter. Eventuelle beslutningspunkter udskydes til næste studienævnsmøde. 

2. Godkendelse af referat fra tidligere studienævnsmøde

Bilag: 2.1

Indstilling: Studienævnet har haft referatet fra 30. marts til gennemlæsning og kommentering. Studienævnet orienteres om 
der har været nogle kommentarer hertil. Studienævnet skal tage stilling til, om de kan godkende referatet

Referat: ARVID har undersøgt, om Arkitektskolerne i Aarhus og København går i praktik på 10. semester. Dette er ikke 
tilfældet, de har praktik på 6. semester. Der er ikke yderligere kommentarer til referatet, og referatet er godkendt.  

3. Godkendelse af dagsorden til dagens møde

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

Referat: Studienævnet har ingen kommentarer til dagsordenen.  

4. Opfølgning på tidligere beslutninger samt meddelelser 

Indstilling: Studienævnet orienteres omkring følgende:

• Status på nyt VIP-medlem til studienævnet 

• Status på Årets VIP og TAP 
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• Indstilling omkring optag på Urban Design Kandidaten (17 pladser på URB.polyt)

• Registrering af studerendes tidsforbrug

Referat: 

Status på nyt VIP-medlem til studienævnet:

Studienævnet har indstille Runa T. Hellwig til nye VIP-medlem af Studienævnet. Prodekanen har godkendt dette, og der 
er i øjeblikket en høringsproces i gang blandt alle VIP’er på A&D. Såfremt der ikke er nogen indsigelser, træder Runa ind 
i Studienævnet pr. 1. juni 2022. 

Status på Årets VIP og TAP:

Der er indtil videre kommet tre indstillinger til Årets VIP. Der er ikke kommet indstillinger på Årets TAP. Der er sendt 
besked ud til alle studerende gennem Studienævnets Moodle-side. MLM har kontaktet SoMe teamet, for at få hjælp til at 
dele budskabet på de sociale medier. Der er deadline for indstillinger d. 15. maj. Herefter mødes de studerende i Studie-
nævnet, og udvælger vindere blandt de nominerede. 

Indstilling omkring optag på Urban Design Kandidaten (17 pladser på URB.polyt):

Studienævnet kan ikke gøre noget ved situationen, og der vil ikke blive meldt noget ud til de studerende. Adgangsbe-
grænsning og dimensionering gør, at vi ikke kan ændre på noget. Hvis en studerende har søgt in på Urban Design som 1. 
prioritet og får afslag, vil den studerende automatisk blive tildelt en plads på Arkitektur, hvis denne uddannelse er søgt som 
2. eller 3. prioritet (retskrav). 

Registrering af studerendes tidsforbrug:

Studerende på BA6 ID er startet på at registrere deres tidsforbrug. Om 2 uger vil der blive afholdt et statusmøde, hvor der 
vil blive fulgt op på det. ARVID gør opmærksom på, at det er vigtigt de studerende ved, at det ikke nødvendigvis er fordi 
man arbejder længe, at man er den ”gode studerende”, men at det handler om at arbejde rigtigt. Der følges op på punktet 
ved næste Studienævnsmøde. 

Beslutningspunkter

5. Status på dispensationer og merit

Bilag: 5.1
Bilag: 5.2

Indstilling: Studienævnet informeres vedr. status på afviklede merit og- dispensationsansøgninger. 

Studienævnet skal tage stilling til, om der skal foretages yderligere handlinger

Referat: MLM gennemgår bilag 5.1 og 5.2. Studienævnet har ikke yderligere kommentarer. 

6. Orientering om forsinkede studerende

Bilag: 6.1

Indstilling: Studienævnet informeres om status på forsinkede studerende. Studienævnet skal tage stilling til, om der skal 
foretages yderligere handlinger.  

Referat: Studienævnet deltager i Den 3. Opsøgende Indsats, og i den forbindelse køres der en kontrol over forsinkede 
studerende, som kan tilbedes en samtale med Studie- og Trivselsvejledningen. Kontrollen viser, at 10 studerende er for-
sinket med mere end 10 ECTS, men Studienævnet er i kontakt med de studerende, og der er lavet aftaler om videre for-
løb med dem. Derfor er ingen studerende i denne omgang blevet henvist til Studie- og Trivselsvejledningen. 

7. Mulighed for Projektorienteret forløb (internship) på 10. semester 
Indstilling: Studienævnet skal diskutere muligheden for, at Praktikorienteret Forløb (internship) kan placeres på 10. se-
mester frem for 9. semester. 
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Referat: ARVID har undersøgt hvorvidt Arkitekturskolen har praktik på 10. semester. Dette er ikke tilfældet, praktikken er 
placeret allerede på 6. semester. Dette ses som en fordel for A&D studerende, som skal i praktik i et efterårssemester og 
på et tidspunkt hvor de er længere i uddannelsen. ARVID ser ingen grund til at bytte rundt på 9. og 10. semester, og der-
med skulle i ”konkurrence” med 6. semester-studerende fra Arkitektskolen i Aarhus og København. ARVID foreslår at vi 
forsætter som hidtil, og at de studerende kan søge Studienævnet om at bytte rundt på 9. og 10. semester hvis det giver 
bedst mening for den studerende. ARVID vil vende med Nis, om der skal oprettes en side som kun er målrettet 9. se-
mesterstuderende og virksomheder der søger praktikanter.

8. Studietjek

Indstilling: Der har været afholdt en workshop om studerende trivsel (Studietjek), med to eksterne psykologer fra Studen-
terrådgivningen, 6 A&D studerende og 3 undervisere. Studienævnet informeres om workshoppen, og eventuelle handlin-
ger drøftes. 

Referat: mandag d. 9. maj blev der afholdt en workshop ”Studietjek” for 6 ARK studerende, 3 undervisere, ARVID og Nis, 
samt to eksterne psykologer. På workshoppen blev studerendes trivsel og velbefindende drøftet. Studerende og undervi-
sere kom hver især med problemstillinger. på baggrund af workshoppen bliver der udarbejdet en rapport omkring hvor-
dan vi kan løse forskellige problemstillinger og sikre god trivsel blandt de studerende. Særligt gruppedannelsesproces-
sen blev diskuteret, og her er der store udfordringer på nogle semestre. Der er store kulturforskelle på de forskellige spe-
cialiseringer, og det skaber ligeledes store frustrationer. ARVID siger, at der er en stor lyst til at løse problemerne. 8-
mandsgrupper på Basis er også noget der skal ses på påpeger ARVID.  

9. Eventuelt 

Referat: Der er ingen punkter til eventuelt.  


	Referat 11.05.2022 (D2909418).docx

