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Deltagere: Studienævnsformand Torben K. Nielsen (TKN), Næstformand Helena Johansen (HJO), 
studenterrepræsentant Frederik Bagger (FB), Studievejleder Maja Sjørslev Petersen (MSP), Studieleder Jan 
Holm Ingemann (JHI), Lærerrepræsentant Carsten H. Lange (CHL) og Lærerrepræsentant Ivan Lind 
Christensen (ILC).  
 
Øvrige deltagere: Studienævnssekretær og referent Julie Søder Nielsen (JSN)  

 

 

Referat 
1. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 

 
Dagsorden godkendt. 
 
HJO valgt som ordstyrer. 
 

2. Godkendelse af referat 

 
Referat fra 30. maj godkendt på mødet. 
 

3. Meddelelser  

 
Nyt sekretariat på Historie pr. 1. august 
 
Til orientering er Mette Andersen og Julie Søder Nielsen nyansat i FA pr. 1. august til at varetage hhv. stu-
dieadministration og studienævnsbetjening for Historie. Arbejdsfordelingen er som følger: Julie er ansat som 
studienævnssekretær og Mette er ansat som studiesekretær for BA- og KA-uddannelserne. På sigt skal Julie 
også servicere studienævnet for Politik og Administration (PAS), men dette er sat i bero indtil videre.   
 
TKN: Grundet situation i sekretariatet i Forårssemesteret 22 har det kun været muligt med sparsom overle-
vering af opgaver og driftsstatus til de nyansatte. Efterårssemesteret 2023 bliver derfor et semester, hvor det 
nye sekretariat introduceres til driftsopgaverne samtidig med, at der arbejdes på at få selve driften af uddan-
nelsen til at køre.   
 
Startmerit E22 
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TKN: Sagsbehandling af startmerit i studienævnet er en del af indskrivningsproceduren for E22. Det betyder, 
at hvis den studerende tidligere har bestået kurser fra en akademisk uddannelse, så skal den studerende 
med sin ansøgning om optagelse på AAU medsende dokumentation for disse, da de kan være meritgivende. 
Den studerende har oplysningspligt omkring tidligere beståede kurser/uddannelse og den studerende skal 
efterfølgende meritvurderes af Studienævnet. I optaget til E22 er 8 studerende blevet meritvurderet, hvoraf 
to fik merit. På Historie er det besluttet, at der ikke gives merit for PBL-modul, da PBL-modulet på Historie er 
fagspecifikt tilrettelagt og dermed fagligt vigtigt for den studerende at følge. Da det ikke nødvendigvis er den 
studerendes eget ønske at søge om startmerit, er det vigtigt at nævne, at den studerende stadig har mulig-
hed for at følge undervisningen på moduler, den studerende har fået merit for, men den studerende kan ikke 
gå til eksamen i modulet. 
 
Møde i USU afholdt d. 23. maj 
På mødet holdt sekretariatsleder Otto Simonsen oplæg om Fællesadministrationens kurs og indsats fremad-
rettet. Under mødet diskuteredes risikoen/bekymringen for løskobling mellem studiemiljø og administration i 
og med, at man har valgt at have administration og studiemiljø fysisk adskilt. Otto Simonsen informerede, at 
kursen fastholdes, men der er øget opmærksomhed på netop koblingerne ml. administration og studiemiljø-
erne. Et andet emne, som blev berørt, er introduktionen af, at man som underviser/studerende/administra-
tion skriver til funktionskasser, hvilket udadtil gør det svært at vide, hvem man skriver til. Ønsket fra uddan-
nelseslederne er et overblik over hvilke TAP, der er tilkoblet hvilke uddannelser, fordi man pt. skriver til funk-
tionspostkasser. Otto Simonsen fastholdt, at kursen fortsat er fokuseret på funktion.  
 
På mødet diskuteredes også EVU-området, hvor der skal gøres en ekstra indsats. Konklusionen er, at der er 
et generelt ønske om at tilbyde efteruddannelser til vores kandidater, hvorfor studienævnsformændene på 
PAS, Internationale studier og Historie er blevet bedt om at komme med konkrete forslag til, hvad der kunne 
være af interesse/behov for efteruddannelse med fokus på gymnasielærere. Disse forslag er sendt til JHI.  
 
TKN: Først og fremmest er det vigtigt at afdække, om gymnasierne/målgruppen har et behov og om de har 
økonomien til og vil betale for efteruddannelse. Et andet og rent ressourcepraktisk spørgsmål er, hvem skal 
løfte/varetage opgaven med udvikling og afvikling af en efteruddannelse internt. Dekanatet søges om tilskud. 
 
JHI: Der er allerede nedsat en arbejdsgruppe for MIR og Informationsforvaltning, hvor der er fokus på cyber- 
security. Det vil være nærliggende også at tænke EVU ind i den sammenhæng, da efteruddannelse inden for 
dette område vil åbne op for en bredere målgruppe ud over gymnasiet. Der er desuden et stort behov for af-
søgning og at genoptage kontakterne til og på gymnasierne, da corona har medført en afkobling mellem 
DPS og gymnasierne.  
 
Organisering af møder fremadrettet  
JSN: First Agenda anvendes overvejende til mødeorganisering for udvalg på AAU. Der er flere fordele - bl.a. 
at dagsorden og bilag altid vil være opdaterede. 
 
JHI: Endnu en klar fordel ved First Agenda er, at man kan skrive personlige noter. 
 
Studienævnet vedtager at benytte programmet First Agenda fremadrettet til organisering af møder og møde-
forberedelse.   
 
Dialogmøde med Studie og Trivselsvejledning  
Studie- og Trivselsvejledning har inviteret til dialogmøde, hvor de vil fremlægge deres erfaringer og efterføl-
gende indgå i dialog med studiet om, hvordan vi bedst og i fællesskab kan understøtte de studerendes triv-
sel. Covid-19 og efterfølgende påvirkning på de studerendes trivsel viser, at det er et nødvendigt tiltag. Stu-
dienævnet vedtager, at repræsentanter for studiet deltager d. 11. oktober, hvor FB, HJO, MSJ også gerne 
deltager.  
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

JSN: Mail fra Studie og trivsel sendes til hele studienævnet til orientering og Historie skrives op til at deltage 
den 11. oktober. 
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JSN: Studienævnet oprettes i First Agenda. 

HJO: Finder ny studenterrepræsentant til at erstatte IMKL, som dimitterede i sommers. HJO undersøger, om 
der faktisk er en valgt suppleant (fra sidste valg), der skal indtræde. Hvis ikke kan studienævnet invitere en 
observatør blandt de studerende.  
 
Alle: Vikar findes til studievejlederposten. Eventuelt relativ tidlig jobstart, så der kan sikres overlevering og 
oplæring.  
 

4. Status på studiestart, re-eksamen, skema, semesterbeskrivelser m.v.  E22  
 
Studiestart: 
HJO: Status fra studiestartkoordinatorerne er, at studiestart er på plads og der er organiseret pubcrawl og 
klyngeaften. Der arbejdes med en balance af arrangementer med og uden alkohol. Derudover er der som 
noget nyt planlagt to faglige cafeer, hvor Det Sociale Rum (DSR) på Fib 3 er booket. Her vil de studerende 
kunne få hjælp til læsning, opgaveløsning, faglige spørgsmål mm. Hytten til RUS-turen er booket med rabat.  
Til orientering har Studentersamfundet valgt at hæve prisen for studiestartsfest til 250 kr. Udover prisstigning 
er der mærkbart forringelser, da man fra Studentersamfundets side har valgt at fjerne forplejning og festen 
afholdes udenfor i Karolinelund, hvor det tidligere har været i Gigantium. I Karolinelund er der ikke mulighed 
for at sidde ved borde, hvorfor de studerende er blevet bedt om at medbringe tæpper uden hensyn til vejret. 
HJO har taget utilfredshed med forringelsen op i KOM-SAMF og der arbejdes på at finde et lokalt og bedre 
alternativ til Studentersamfundets studiestartsfest til E23, hvilket er blevet modtaget godt.  

Optag E22: 
TKN: 52 studerende har takket ja til BA og der er 14 indskrevet på KA og 12 på sidefag. Optagstallene er 
gået ned for samtlige uddannelser, også historie. Optaget E22 skal derfor ses i forhold til, at alle studier ge-
nerelt i år oplever tilbagegang i antallet af studerende. På Historiestudiet har man arbejdet med at øge kvali-
teten og sikre studiet et mere solidt grundlag ved at optage fagligt stærke studerende, men det lave optag 
umuliggør dette tiltag pt. 

HJO: Kommende KA studerende oplever manglende information om KA/specialisering i Informationsforvalt-
ning oprettes.  
TKN: Kandidaten oprettes med de studerende, som har søgt den. Procedure omkring dette skal gennemgås, 
så de studerende får information tidligere.  

Re-eksamen: 
TKN: Der er reeksamen på M10 i kommende uge, hvor 15 ud af 16 studerende på holdet skal til re-eksa-
men. Det er oplevelsen, at flere bevidst valgte at dumpe til den ordinære eksamen for at gå til re-eksamen i 
august. Årsagen kan muligvis findes i eksamensplanlægningen samt situationen i sekretariatet i foråret. 

HJO: 2. semester mangler deres tidspunkter i eksamensplanen – hvor/hvordan finder de studerende dem? 
TKN: Tiderne for M10 ligger på Digital Eksamen. Opfølgning med Mette Andersen. 
 
Skemaplanlægning: 
TKN: Skemaplanlægning for E22 er præget af, at opgaven er overdraget halvt til det nye sekretariat, men 
datoerne for kursusgangene er nogenlunde på plads og overlap for sidefag er der taget hånd om. Fremad-
rettet bør BA-koordinator være med i skemaplanlægningen for at sikre, at der ikke opstår overlap. 

Semesterbeskrivelser:  
TKN: Semesterbeskrivelserne for E22 er publiceret på Moodle. Fremadrettet bør der arbejdes på at færdig-
gøre semesterbeskrivelserne i bedre tid i sammenhæng med den endelige lærerfordeling, så beskrivelserne 
ligger klar på Moodle før semesterstart. Forslag til deadline for reviderede semesterbeskrivelse hhv. ultimo 
december/juni.  
T.o. arbejdes der på ny KA-studieordning, som træder i kraft E23. 
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5. Semesterevalueringer F22  

 
Opsamling af forårets semesterevalueringer af ILC: 
 
ILC gennemgår hovedtendenserne i forårets 2022 semesterevalueringer. Generelt er der en forbedring af 
svarprocenten, hvilket gør sig gældende på BA især. 70-90% af de studerende oplever generelt, at de har et 
højt fagligt udbytte af undervisningen. Historiestudiet får gennemgående ros for at have dygtige undervi-
sere/forelæsere. Der er gennemgående kritik af sommerens eksamensplanlægning, hvor kritikpunkterne er 
for sen udmelding, manglende kommunikation, at eksamener ligger for tæt og at sidefagsstuderende oplever 
manglende hensyn/koordination mellem centralfag og sidefag i forbindelse med planlægning af eksamener. 
De studerende vurderer overordnet, at de er godt forberedt og i snit bruger 30-40 timer ugentligt på studiet. 
 
Nogle af de studerende på 2. semester har reageret på brugen af ekstern underviser, som ikke er uddannet 
historiker. For de fagligt identitetssøgende har det medført usikkerhed, hvor studerende har oplevet usikker-
hed i forbindelse med grundlæggende historisk metode. Senere semestre vil have en større faglig ballast til 
at kunne håndtere en sådan situation bedre. Den eksterne underviser trådte til i en opstået nødsituation og 
var derfor den bedst mulige løsning. TKN: Studiet tager til efterretning, at det er for tidligt at introducere an-
dre fagligheder end historikere på tidlige semestre. 
 
Den mundtlige eksamen i M10 beskrives i evalueringen som værende svær og angstprovokerende, hvilket 
er en forbedring, da der ikke er kritik af selve eksamensforløbet denne gang. Det er selve eksamensformen, 
som de studerende finder svær.  
 
Til M12 er der ønske om øvelsesopgaver. Det er umiddelbart svært at se, hvordan en sådan øvelsesopgave 
skal struktureres, fordi eksamen er individuel og løses individuelt. Man har på kurset imødekommet behovet 
ved løbende at give eksempler på opgaveløsninger. TKN supplerer, at en øvelsesopgave i M12 vil øge for-
virringen.    
 
Generel tilfredshed med kontakt til undervisere og studienævnsformand, men problemer med kontakt til se-
kretariatet nævnes, hvilket forventes at blive afhjulpet med etableringen af det nye sekretariat. 
 
Diskussion: 
 
ILC påpeger, at først og fremmest er M10 en vigtig introduktion til en eksamensform, som er ligetil med rig 
mulighed for løbende notestagning. CHL tilføjer, at modulet er et langt modul og at de studerende får eksa-
mensspørgsmålene først i semesteret, så de har god tid og kan forberede sig løbende. CHL foreslår derfor, 
at problemet for de studerende kan ligge i, at de studerende ikke kan strukturere et mundtligt oplæg og for-
beredelse, når man går til mundtlig eksamen, hvorfor Historiestudiet bør se på at lære de studerende, hvor-
dan man bør forberede sig til denne form for eksamen. I fortsættelse af diskussionen foreslår FB at dirigere 
mentorindsats fra projektskrivningen over til oversigtsforløbet i moderne historie (Modul 5 på 2. semester BA 
og sidefag).  
 
TKN: Forslag om at se på dumpeprocent/fremmøde på de tre oversigtsforløb M5, M8 og M10. Med 15 ud af 
16 mulige tilmeldt reeksamen i august, så er der behov for at se på om der er sket forbedringer/forværringer 
henad vejen. Vi bør også se på, hvordan de studerendes egen vurdering af studieaktivitet ser ud i forhold til 
deres vurdering af deres læringsudbytte. I det hele taget er det interessant, hvordan vi aktivt kan bruge data 
fra evalueringerne og hvordan vi kan holde forskellige parametre op imod hinanden.  
 
JHI: LKK kan trække forskellige analyser, hvor man for eksempel kan holde læringsudbytte op imod studie-
aktivitet, hvilket gør det muligt for Studienævnet at se nærmere på, hvordan sammenholdning af data kan 
bruges til at kvalificere analysearbejdet. 
 
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Studienævnet arbejder videre med: 
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• Ønske om bedre information og planlægning af eksamen. 
• Ønske om tidligere gruppedannelse og tildeling af vejleder. 
• Evaluering af M5, M8 og M10 

Opgave til næste møde:  
HJ undersøger blandt de studerende. Hvad fungerer på M5, M8 og M10? 
LKK inddrages i forhold til at sammenholde forskelligt data for at få et mere fyldestgørende billede. TKN skri-
ver til LKK og fremlægger analyse-ønske. 
 

6. Årsberetning for censorkorps for Historie i perioden 2021  

TKN: Normalt indeholder beretningerne henvisninger til, hvordan det står til forskellige steder, men rapporten 
har en anden tilgang denne gang. Af censorkorpsets årsberetning fremgår det, at alle vores søsteruddannel-
ser på andre universiteter er i gang med radikale ændringer af deres studieordninger med fokus på digital 
historie og digital metode. På Historiestudiet på AAU indgår digital historie allerede i vores studieordning og 
arbejdet med yderligere udvikling pågår.  
 
CHL: Giver et eksempel på projekt, hvor han var censor for en studerende, som ikke havde forståelse for film 
som historisk kilde. Bekymrende, at studerende ikke er bevidst om dette medie som kildeform. 
 
TKN: Formandskabet har været opmærksomme på studiets sekretærudfordringer og hjælpsomt imødekom-
met akutte behov, når det var nødvendigt.  
 

7. Studiets nye hjemmesider  

TKN: På mødet diskuteres det overordnede indtryk af hjemmesiderne. Korrektur, observationer og mangler 
meldes direkte ind til JSN (juliesn@id.aau.dk), hvorefter en samlet oversigt sendes til kommunikationsmed-
arbejder i FA Cirkeline Kappel.  

Generelt er der et ønske om opdatering af hjemmesidernes indhold i forhold til nye videoer, så der ikke figu-
rerer videoer med studerende, som er dimitteret og dermed ikke længere er studerende. HJO orienterer om, 
at studentermedhjælper Eva Rosalia Buch Nielsen har sat gang i at få taget billeder af studerende etc. – et 
arbejde, som oprindeligt er startet af employability-udvalget.  

FB kommenterer, at linket til studiekoordinatorernes facebookside (https://www.face-
book.com/groups/1589639464744887) er tomt på https://www.studiestart.aau.dk/bachelor-aalborg/dit-stu-
die/historie/. JSN kontakter ansvarlig hjemmesideredaktør.  

Generel enighed om, at hjemmesiderne for BA og KA virker uoverskuelige og at man får følelsen af at scrolle 
i det uendelige. Introtekst til BA diskuteres, hvor der skal arbejdes med balancen mellem salgbar tekst og 
historiemæssigt korrekt indhold.  

TKN: Kommentarer til Studienævnets hjemmeside, som snart kommer i et nyt format, er ønsket om færre 
fastlåste og flere dropdown-menuer, hvormed man opnår mere opsamling og en mere overskuelig hjemme-
side.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Observationer sendes til juliesn@id.aau.dk. JSN sender videre til kommunikationsansvarlig. 

Haster: Dødt link til facebook på hjemmesiden. FB sender link.  

 

8. Evaluering af dimissionsarrangement 

ILC: I forlængelse af, at HIF tidligere har tilbudt at inkludere dimissionsfesten i deres sommerfest, blev der i 
starten af juli afholdt en dimissionsfest for dimittenderne på Historie i Østre Anlæg, hvor ILC og Marianne 

mailto:juliesn@id.aau.dk
https://www.facebook.com/groups/1589639464744887
https://www.facebook.com/groups/1589639464744887
https://www.studiestart.aau.dk/bachelor-aalborg/dit-studie/historie/
https://www.studiestart.aau.dk/bachelor-aalborg/dit-studie/historie/
mailto:juliesn@id.aau.dk
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Rostgaard deltog. Her fik de 13 dimittender overrakt et eksemplar af 100 Danmarkshistorier (Aarhus Universi-
tetsforlag, forfattet af VIP’er ved Historiestudiet) hver og fik et håndtryk. Efterfølgende var der sommerfest for 
hele studiet med åben deltagelse for alle historiestuderende. ILC foreslår, at man kan overveje at slå de to 
arrangementer sammen, så der under dimissionen også deltager publikum i fejringen. I den forbindelse kan 
man eventuelt udvide med introduktion til historiestudiets specialiseringer. I forhold til evaluering af kombina-
tionen er det vigtigt at evaluere, hvordan de tidligere kandidater oplevede denne løsning og om de synes, at 
det var en god oplevelse.  

HJO: Dimittenderne var glade for fejringen. De hyggede sig og holdt sig samlet under hele sommerfesten. Det 
er dog ikke en god idé at slå et dimissionsarrangement sammen med sommerfesten, da de yngre årgange 
ikke er interesserede i at høre om specialer mv., fordi de kommer med et socialt formål og for at feste.   
 
FB: Forslag om en reception åben for alle, hvor HIF kunne stille en prisbillig bar op og servere velkomstdrinks. 
Muligvis ok at holde dimissionsarrangementet, hvis generel stemning er, at deltagende godt kan drikke en øl 
under talerne. 

CHL: Man kunne lave et særskilt arrangement for studiet, hvor alle undervisere er med tvungen deltagelse. 

TKN: Vi undersøger muligheden for at lave en dimissionsfest både sommer og vinter ved at tage tilbud hjem 
i bedre tid og se, hvad et separat arrangement kan komme til at koste. Vi har tidligere undersøgt muligheden 
for en reception for dimittenderne og deres familier, hvor det blev for dyrt.  
T.o. er der købt udgaver af ”100 Danmarkshistorier” for 5000 kr., som anvendes som boggave bl.a. til de 
gymnasielærere, der tager studerende i praktik. Diskussionen om dimissionsfejring tages op igen til et se-
nere møde. Hvad angår dimission i januar, tages snakken herom op igen i november. 
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Studienævnet tager punktet om dimissionsfest op igen på studienævnsmødet i november, hvor vi vil se på, 
hvad vi gør med dimission i januar 2023. 
 

9. Employability 

ILC: Intet nyt at melde siden sommerferien. Sidste aktivitet var ansøgningsseminar, som er drøftet på tidli-
gere møde. 

TKN: Magistrenes A-Kasse (MA) m.fl. har udarbejdet dimittendanalyse Maj 2022 med flere overraskende 
pointer, bl.a. at karakterer HAR betydning for ledighed og at studiejobs IKKE forringer karaktererne, tværti-
mod. Dette bør inkluderes i vores vejledning af studerende og hvordan vi ser på kompetenceudvikling. Ka-
raktererne er ikke entydigt afgørende, men er man god til at præstere i sit studie, så kan det være, at det af-
spejler dig som person i andre perspektiver. Studiejob betyder meget for den studerendes jobmulighederne 
efter færdiggjort uddannelse. Det er umiddelbart ikke et spørgsmål om, hvor meget man laver, men det at 
man laver. Resultatet om bl.a. karakterers betydning kan måske få enkelte studerende til at stramme sig an. 
Pointen med studiejobs i fh.t. employability er ikke overraskende, men stadig vigtig. 

JHI: Der er en 3. variabel, som er personlige kompetencer. Noget lærer man gennem studiearbejdet, som er 
vigtigt til at skaffe sig et godt studiejob, som så også kan bruges til at hæve sine karakterer. T.o. mødes Em-
ployability-udvalget med MA i kommende uge og DJØF i næste måned. Den gode nyhed er, at det er lykke-
des AAU Karriere at anskaffe sig Linkedin Insight Tag (medvirker til professionelle analyser og data, så der 
er et større datagrundlag til hjælp), så det er muligt at få lavet professionelle analyser, som kan underbygge 
dimittendanalysens konklusioner og - hvad vigtigere er - være med til at udbygge AAUs datagrundlag om 
dimittenders jobsituation. 

FB: Spændende sammenhæng, men med tanke på samtidens debatter som problematiserer karakterræs/-
pres, så kan det være problematisk at introducere sammenhæng mellem job, studiejob og karakter for f.eks. 
helt nye studerende. Vi bør derfor være forsigtige med formidlingen af karakterers betydning. 
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ILC: Et øget fokus på karakterer kan have den slagside, at de studerende vil have alt udspecificeret i små 
kasser med fokus på præstation, imens vi forsøger at få dem til at tænke selvstændigt. 

TKN: Helt enig. Det handler heller ikke om karaktererne i sig selv, men gode karakterer siger noget om, hvad 
den enkelte studerende ellers er i stand til. Vi kan bruge analysen til at vise de studerende, at det giver noget 
at investere i sin uddannelse med fokus på at udvikle det hele menneske. 
 

10. Meddelelser fra Studievejlederen 

MSP: Der har været travlt i indbakken, hvilket er sædvanligt for august. Det handler primært om henvendelser 
fra studerende, som vender tilbage efter sygemelding/orlov og skal have lagt en plan for deres tilbagevenden. 
Det er positivt. Ellers ikke noget nævneværdigt. Derudover skal studienævnet i efteråret finde en vikar for MSP 
med effekt fra januar 2023. 

TKN: Normalt udpeges én, som kan varetage studievejledningen under MSPs orlov. Det kunne være en idé 
at bruge efteråret til at prikke folk på skulderen, så vi er sikret en kompetent afløser.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Studienævn og studentervejledning er opmærksom på mulige vikarer. 

11. HIF 

HJO: Indkalder snart til studiestartsmøde. Ellers intet nyt. 

12. Datoer for studienævnsmøder i E22 
 
Studienævnsmøder aftalt for E22: 

• Ons. 21/9 – 2022 kl. 13-15 (Fib 3, lokale 74) 
• Ons. 26/10 – 2022 kl. 13-15 (om eftermiddagen grundet lærermøde) (Fib 1, lokale 37) 
• Man. 21/11 – 2022 kl. 13-15 (Fib 3, lokale 74) 
• Man. 19/12 – 2022 (kl. 13.00-15.00) (Fib 3, lokale 74) 
• Ons. 25/1 – 2023 (kl. 13.00-15.00) (Fib 1, lokale 37) 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

JSN: Mødeindkaldelse sendes ud via outlook. Lokale bookes i samme ombæring. 
 

13. Evt. 

TKN: T.o. afvikles der aftagerpanelmøde den 26. august. Det ene af studiets to halvårlige møder, hvor næste 
ligger i januar 2023. Kantinemaden i New Science Innovation Hub (NSIH) kommer fra NOVI, hvilket regnes for 
bedre mad. NSIH åbner per 1/10, hvor det bliver muligt at afvikle møder, herunder aftagerpanelmøder. Vi 
arbejder derfor på, at aftagerpanelmødet i januar afholdes i NSIH – både i forhold til lokaler og kantine.  

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

JSN: Dagsorden for aftagerpanelmødet den 26. august sendes til Studienævnet. I den forbindelse tjekkes JHIs 
kalender for at finde to datoer ultimo januar, som meldes ud som mulige datoer til næste aftagerpanelmøde.  
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