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Godkendt

Studienævnsmøde 06.10.2021

Onsdag den 6. oktober 2021, Microsoft-Teams 

Aalborg Universitet
Postboks 159
9100 Aalborg

Formand: ARVID

Sagsbehandler:
Helle Vadsholt
Telefon: +4599409913
E-mail: hobo@create.aau.dk

Dato: 07-10-2021
Sagsnr.: 2020-017-01197

Deltagere:
Thomas Arvid Jaeger (ARVID)
Camilla Brunsgaard (CBRU)
Brian Lau Verndal Bak (BLVB)
Anna Marszal-Pomianowska (AJM)
Daniel Knud Hermansen (DKH)
Helle Jakobsen (HJ)
Laura Borg Ogonowski (LBO)
Tobias Andersen (TA)
Helle Vadsholt (HOBO), referent

Afbud: 
Claus Lassen (CL)
Marie Frier Hvejsel (MFH)
Daniel Hilo Hansen (DHH)
Mette Clausen Nielsen (MCL)
Nis Ovesen (NO

REFERAT:
Orienteringspunkter

1. Valg af ordstyrer

Helle Jakobsen er ordstyrer

2. Godkendelse af referat fra tidligere studienævnsmøde

Indstilling: Studienævnet kan komme med ændringer/ tilføjelser til referat 08.09.2021.

Referat: Grundet travlhed i studienævnssekretariatet, er referat 08.09.2021 ikke udsendt til studienævnsmedlemmerne 
endnu. Referatet forventes at blive behandlet på studienævnsmødet i november. 

3. Godkendelse af dagsorden til dagens møde

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

Referat: DKH kommer med følgende punkt til under eventuelt: ”Ny studenterforening ved Arkitektur & Design”

4. Opfølgning på tidligere beslutninger samt meddelelser 

Indstilling: Studienævnet orienteres omkring følgende:

• Opdateres vedr. møde med SOME – Teamet (ARVID)

• Opfølgning på det Tematiske emne fra 08.09.2021:” Karakter kultur” 
Der forgår nu noget i sektionerne. (ARVID) 

Studienævnet er beslutningsdygtige, da der deltagere 8 ud af 12 medlemmer til dagens møde
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• Opstart på semesterbeskrivelser for F22 (HOBO)

• Opdateres vedr. Valg til styrende organer på AAU. 
De studerende i studienævnet skal ud at holde oplæg herom + der skal udsendes en mail via Moodle.
 SOME - vil gerne med, når der holdes oplæg.  (DKH og HOBO)

• Status fra underudvalg:

o Temauge på A&D (MFH) 

Referat: 

• Opdateres vedr. møde med SOME – Teamet (ARVID)

HOBO og ARVID har deltaget til et møde med SOME-teamet, hvor der fik drøftet de overordnede rammer.
Hvis studienævnet gerne vil have noget på SOME, tager studienævnet kontakt med et initiativ. ARVID oplyser, 
at når studienævnet fremadrettet vil have konkurrencer på SOME, så er det noget, som de studerende i studie-
nævnet udtænker. Konkurrencer i studienævns regi skal være faglig relevante. 
SOME – teamet er det udførende led. 

Studienævnet drøfter, hvornår det næste gang, vil give mening med en konkurrence. Punktet kommer derfor på, 
til november med mulighed for en konkurrence i december.  

• Opfølgning på det Tematiske emne fra 08.09.2021:” Karakter kultur” 

ARVID har informeret sektionslederne, vedr. studienævnets drøftelse omkring karakter kultur.  Der skal nu forgå 
en drøftelse i sektionerne med henblik på at indføre flere Bestået/ ikke bestået bedømmelser igennem studiet, 
for at lette presset på de studerende. 

• Opstart på semesterbeskrivelser for F22 (HOBO)

HOBO informerer studienævnet om, at processen under Corona blev flyttet. Nu rykkes den tilbage til den oprin-
delige dato, så semesterkoordinatorerne vil modtage opstarts e-mail, så snart navnene på koordinatorerne bli-
ver oplyst af sektionslederne. Vi flytter processen tilbage til den oprindelige i håb om, at vi kan få færdigbehand-
let semesterbeskrivelserne til F22 i bedre tid, så de studerende får dem til tiden. 

CBRU spørger om der er elastik i forhold til deadline, når der skal udarbejdes et helt nyt semester. Dette vil stu-
dienævnet så vidt det er muligt sørge for. 

Hele processen i forhold til semesterbeskrivelser er til revision grundet en revidering som foregår centralt ved 
AAU´s kvalitetssystem. Derfor bliver der nedsat er underudvalg, som skal se på processen fremadrettet. Men i 
forhold til E2021 og F2022, så kører processen som normalt. Underudvalget sættes i samarbejde med studiele-
der NO.

• Opdateres vedr. Valg til styrende organer på AAU. 

Der er nu udskrevet valg til de styrende organer på AAU. De studerende i studienævnet skal derfor ud at holde 
oplæg vedr. valg til studienævnet. Der skal holdes oplæg på BSc01 + BSc03 – de studerende koordinere selv 
dato, tid og sted med studiesekretærerne. HOBO deler information vedr. AAU-valg på Moodle. 
De studerende skal huske at indkalde SOME- teamet, så de kan høre, oplægget og ligge noget ud på SOME.  

• Digitale læringsmål

ARVID oplyser studienævnet om, at udkastet til de digitale læringsmål nu er sendt afsted til sektionerne, som så 
udfylder master delen, med deadline 20.10.2021. Vi håber at få disse implementeret i studieordningerne for 
2021. 
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Beslutningspunkter

5. Behandling af intern politik

Bilag: 5.1. Tidligere Intern politik vedr. mixed groups / tværfaglige projektgrupper - Godkendt 03.02.2021 
Bilag: 5.2: Opdateret: ”Internal policy concerning mixed project groups”
Bilag: 5.3. Erfaring / anbefalinger fra tidligere studerende vedr. tværfaglige grupper.  (ARK + URB)

Indstilling: Studienævnet opdateres, vedr. de interne politikker: 

• Praktik i medarbejders virksomhed eller i medarbejders forskningsprojekt.
Denne er under udarbejdelse ved studienævnsformanden.  

• Tværfaglige projektgrupper
Denne politik er indsat i den rette AAU-skabelon og er opdateret. 

Studienævnet skal tage stilling til, om de kan godkende den interne politik vedr. Tværfaglige projektgrupper 

Referat: 
Den interne politik vedr. tværfaglige projektgrupper er blevet opdateret, da flere studerende ønsker at søge herom. 
Der er kommet en deadline for ansøgning i politikken ydermere er processen for ansøgningen opdateret, så den er tids-
svarende til, hvad vi gør i dag. 
Studienævnet har tidligere givet dispensation til en tværfaglig projektgruppe med kombinationen: ARK + URB. Denne 
gruppe har vendt tilbage med nogle kommentarer i forhold til deres oplevelse heraf. 

Ydermere er der 2 – 3 nye ansøgninger på vej. Kombinationerne er:
ARK – URB
URB – MOB

Studienævnet vurderer, at det er en yderst relevant politik. Det er vigtigt for studienævnet at støtte op om de tværfaglige 
grupper, så længe det kan forsvars rent fagligt. Det er derfor en forudsætning, at fagmiljøet godkender det tværfaglige 
projekt, så studienævnet sikrer sig, at det i de enkelte tilfælde vil give mening, med en tværfaglig projektgruppe. 

Beslutning: Politikken vedr. tværfaglige projektgrupper godkendes pr. dags dato.  

6. Opsamling på studiemiljø udfordringer / ønsker
Bilag 6.0. Sagsfremstilling _ opsamling på studiemiljø udfordringer/ønsker 2021
Bilag 6.1. Semesterevaluering F2021 -  AD2 m. kommentarer
Bilag 6.1. Semesterevaluering F2021 - AD4-ARKURB m. kommentarer
Bilag 6.1. Semesterevaluering F2021 - AD4-ID m. kommentarer
Bilag 6.1. Semesterevaluering F2021 - AD6-ARK m. kommentarer
Bilag 6.1. Semesterevaluering F2021 - AD6-URB m. kommentarer
Bilag 6.1. Semesterevaluering F2021 - AD6-ID m. kommentarer
Bilag 6.1. Semesterevaluering F2021 - 2MA-ARK-POLYT m. kommentarer 
Bilag 6.1. Semesterevaluering F2021 - 2MA-ARK-TECH m. kommentarer
Bilag 6.1. Semesterevaluering F2021 - 2MA-ID-POLYT m. kommentarer
Bilag 6.1. Semesterevaluering F2021 - 2MA-MOB-POLYT m. kommentarer
Bilag 6.1. Semesterevaluering F2021 - 2MA-MOB-TECH m. kommentarer
Bilag 6.2: Styregruppereferater E2020 + F2021 – tilgængelig på Moodle 
Bilag 6.3: Evaluering af uddannelsesforløb F2021 -  AD6-ARK m. kommentarer
Bilag 6.3: Evaluering af uddannelsesforløb F2021 - AD6-ID m. kommentarer
Bilag 6.3: Evaluering af uddannelsesforløb F2021 - AD6-URB m. kommentarer
Bilag 6.3: Evaluering af uddannelsesforløb F2021 - 4MA-ARK-POLYT m. kommentarer
Bilag 6.3: Evaluering af uddannelsesforløb F2021 - 4MA-ARK-TECH m. kommentarer
Bilag 6.3: Evaluering af uddannelsesforløb F2021 - 4MA-ID-POLYT m. kommentarer
Bilag 6.3: Evaluering af uddannelsesforløb F2021 - 4MA-MOB-POLYT m. kommentarer
Bilag 6.3: Evaluering af uddannelsesforløb F2021 - 4MA-MOB-TECH m. kommentarer
Bilag 6.3: Evaluering af uddannelsesforløb F2021 - 4MA-URB-POLYT m. kommentarer
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Bilag 6.3: Evaluering af uddannelsesforløb F2021 - 4MA-URB-TECH m. kommentarer
Bilag 6.4: Excel-ark med samlet oversigt over studiemiljø udfordringer og ønsker  

Indstilling: Se Bilag 6.0. Sagsfremstilling (herunder en kortfattet opsummering).
Studienævnet skal i henhold til kvalitetssystemet forhold sig til udfordringer i det psykiske studie - og undervisningsmiljø, 
som omhandler hvordan de studerende trives på studiet.  (herunder ift. medstuderende, undervisere, faglige krav. tilrette-
læggelse af undervisning og udfoldelsesmuligheder). Det kan eksempelvis være:

• Et uhensigtsmæssigt stort arbejdspres på en given uddannelse.

• En uhensigtsmæssig ujævn arbejdsbelastning hen over et semester.

• Udfordringer i forbindelse med gruppedannelse.

• Efterspørgsel på sociale arrangementer.

Det indstilles, at studiemiljø udfordringer og ønsker jf. bilagene drøftes, og at der sikres aftale om opfølgning og tilbage-
melding til institutledelsen på de punkter som skal adresseres af studienævnet

Referat: Bred opsamling 
ACHR informerer studienævnet vedr. den nye reviderede proces af kvalitetssikringssystemet. 
Der er lavet nye deadlines. Vi skal behandle studiemiljøet før deadline. Der er lavet om i forhold til, hvornår der skal ske 
ting. De studerende kan melde problemer ind via en App til Facility service og its.

Helt generelt er det vigtigt for studienævnet, at svarprocenten på evalueringerne stiger. 
Som processen er nu, er det svært for de studerende at vide, hvad evalueringerne bliver brugt til.
Der går for lang tid fra, at koordinator håndtere kritikken og når at forholde sig til den. 

Forslag:

• Hvad med at lave en video til de studerende, hvor de studerende i studienævnet forklare, hvad evalueringerne 
rent faktisk bliver brugt til.

• Hvad med at evaluere løbende, når man som studerende lige har afsluttet eksamen. De vigtige pointer går i 
glemmebogen, når man først nu evaluere sidst i semesteret  

Arkitektur og design er et stresset studie.  

Der er en del som tegner ind i stress blandt de studerende. Der er store sving i arbejd belastningen på uddannelsen.

Forslag:
Hvad med at ASN går ind og arbejder med bedømmelsesformen, for at reducere stress. Dette kan gøres i forbindelse 
med den nuværende revision af studieordningerne. 
ASN kan herefter tjekke op på, om det før en forskel blandt de studerende, at karakterræset muligvis forandres, hvis flere 
bedømmes med bestået ikke bestået, frem for at den studerende modtager en karakter. 

Socialisering:
Der må gerne være en bedre socialisering på tværs af internationale i gruppe sammenhænge. 

Studiemiljø - Støj:

Det er en vedvarende ting, at der er for meget støj i gruppeområderne. Til studiestarten i september kom der yderligere 
100 studerende (Basis) ind i CREATE. Dette har resulteret i væsentligt mere støj, endvidere sidder de studerende nu for 
tæt. Ydermere er det som studerende svært at forstå fordelingen af gruppeområderne på etagerne, da man på niveau 4. 
sidder meget klemt sammenlignet med andre niveauer i CREATE. 

Forslag: 

• Kan ASN lave en støjprøve? 
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• Kan man i CREATE indføre nogle husregler for gruppeområderne, som kan adfærdsregulere blandet de stude-
rende. Altså fælles husregler for gruppeområderne?

o Man går ikke igennem 

o Man spiller ikke musik 

o Man råber ikke ind over gruppeområder

• Kan man indføre stilleområder? 

Fysisk møblering: 

I forhold til pladsudfordringer, kan ASN så få fjerne ting fra grupperummene? Det er dog yderst vigtigt at huske op, at 
grupperummet skal føles, som et rum. Da Grupperummet opfattes som et privat domæne af de enkelte grupper 

Forslag til forbedringer:

• Indsæt lyddæmpende møbler I denne forbindelse  

• Tavler eller lignende er vigtigt for grupperummet. 
På Arkitektur og Design uddannelsen har vi en unik kultur. Her er det meget vigtigst at der er plads på væg-
gene, så de studerende kan hænge ting op.

• Er det muligt, at få små skab med lås på – inde under bordene, til at gemme tasker. 

• Muteboxe ind i bygningen, som de studerende så kan leje? 

Det er som udgangspunkt CAS, som håndterer det fysiske arbejdsmiljø. Men ASN må gerne komme med forslag til 
bedre grupperum. CAS har fx anvendt glasvægge i andre bygninger pga. lysindfald 

Beslutning: Indstilling til instituttet eskaleres til Prodekanen? 

7. Studienævnets synlighed blandt de studerende

Indstilling: Studienævnet skal drøfte og komme med forslag vedr. Studienævnets synlighed blandet de studerende. 

Referat: 
Det er vigtigt, at studienævnet bliver mere synlig blandt de studerende. Der er ikke mange studerende, som belt præcis 
ved, hvad det er, som studienævnet laver. 

Forslag:

• ASN kan arrangere et æbleskivearrangement til jul
Her kan vi lave en stand og have T-shirts på. Så kan de studerende komme hen og stille spørgsmål mm.  

• Hvad med at få billeder af studienævnet på hjemmesiden (ligesom MTA) 

• Det er oplagt for ASN at promovere sig selv mere op til AAU-valg

• ASN kunne arbejde med et konkret projekt: ” Hvem er studienævnet” 

•

Beslutning: De studerende i studienævnet afholder et møde vedr. dette emne og vender tilbage til ASN. 

8. Året VIP og TAP E2021/F2022
Bilag: 9.1. Inspiration fra MT Studienævnet 

https://www.create.aau.dk/education/teacher-of-the-year-media-technology/
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Indstilling: Studienævnet har de sidst mange år, gerne ville gøre en indsats, for at flere studerende sender indstillinger 
ind til både Årets VIP og Årets TAP.

Studienævnet skal drøfte mulige tiltag, som kan øge antallet af indstillinger fra de studerende. 

Referat:
Studienævnet drøfter følgende:

• Hvad med at lave en flot grafisk plakat og synliggøre det på studiet i grupperummene? Så er det noget, som de 
studerende bliver mindet om på daglig basis. 

• MTA har en fast indstillingsskabelon tilgængelig på hjemmesiden. Dette er en god ide! Hvis den ligger fast på 
hjemmesiden, kan de altid indsende en.

• Skal de studerende i studienævnet ud at holde et fysisk oplæg omkring dette?  
• Vi kan måske optimere teksten - Det er altid tid til at anerkende en ansat. 
• De studerende i ASN kunne i samarbejde med SOME lave en video, som sender ud til de studerende, med en 

opfordring til at indsende indstillinger. 
• Til det sidste styregruppemøde – skal de studerende i styregruppen indsende en indstilling. 

Beslutning: Indstillingsskabelon skal på hjemmesiden for både VIP og TAP. Der skal laves en poster og så skal det med 
til det sidste styregruppemøde, at de skal sende en indstilling.  

9. Eventuelt

Indstilling: Studienævnet kan ved starten af mødet, tilføje punkter under eventuelt. 

Referat: DHK tilføjer følgende punkt under eventuelt: 

Ny studenterforening ved Arkitektur & Design

Foreningsdannelse:
Nogle studerende på tværs af uddannelsen vil starte en forening op. De vil gerne lave arrangementer, så de studerende 
samles på tværs af uddannelsen. ASN snakker om følgende:  

• Skalafest 
Fest, som afholdes for studerende og medarbejdere. 

• Hvis der kan etableres en studenterforening med sammenfald imellem foreningsmedlemmer og studerende i 
studienævnet.

Studienævnet kan ikke give penge til en forening, men Studienævnet må gerne låne foreningen brætspil til fx brætspils 
cafe.
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