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Referat 
1. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 

 
Dagsorden godkendt.  
 
FB: Tilføjer Podcast og softwarelicenser til punktet evt. 
 
HJO valgt til ordstyrer. 
 
 

2. Godkendelse af referat 

 
Referat fra 21. september 2022 godkendt på mødet. 
 
 

3. Meddelelser  

 
Møde med Studie- og Trivsel den 11. oktober 2022.  
 
D. 11. november havde repræsentanter fra SN det første fysiske møde med AAU Studie- og Trivselsvejled-
ning repræsenteret af Lars Holm Olsen (LHO). På mødet gennemgik LHO samarbejdsmuligheder samt Stu-
die- og Trivselsvejledningens tilbud, som kunne være interessante for studiet at udnytte. Vi udvekslede erfa-
ringer og blev af LHO opfordret til at bruge Studie- og Trivselsvejlednings e-læringskurser. De kan bl.a. an-
vendes i forhold til at forberede nye studerende på studiet og indgå i træning af generel konflikthåndtering 
mm. Vi informerede LHO om, at AAU Studie- og Trivselsvejledning planlægges at involveres i studiestart på 
Historie fremadrettet. For detaljeret referat fra mødet, se bilag 3.1.  
 
TKN: Vi ser frem til at tage e-læringskursus i mental sundhed, når det kommer.  

http://www.politik-samfund.aau.dk/uddannelser
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HJO: Som studerende har HJO deltaget i e-læringskurser med henblik på konflikthåndtering. Formatet for 
konflikthåndtering på e-læringskurser er interaktive slides, hvor scenarierne virker fortænkte og kunstige. Et 
forslag til konkrete forbedringer kunne være eksempler på, hvordan man som studerende håndterer kræn-
kende adfærd. 
 
Ny hjemmeside med målrettet information til studerende  
 
T.o. er al studierelevant information for studerende på AAU nu samlet på studerende.aau.dk. Her kan de stu-
derende tilgå Studie- og Trivselsvejledning, AAU Karriere, studenterpræsterne, SU-vejledning mm. Dette lø-
ser et ønske fra Histories studenterstudievejledning fra et tidligere møde. Her efterspurgte MSP en oversigt 
over tilbud til de studerende om trivselsvejledning ol., som MSP kunne henvise de studerende videre til. 
  

Opfølgning (inkl. Ansvarlig og evt. deadline) 

Studienævnet beslutter, at studiestartsarrangementerne 2023 involverer oplæg m.v. fra AAU Studie- og triv-
selsvejledningen. 
 

4. Baselineundersøgelse af digitalisering og uddannelse  
Opfølgning på besvarelse af spørgeskema udsendt af prorektor. Studienævnets medlemmer har allerede be-
svaret spørgeskemaet og vi går videre til næste punkt. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

5. Kvalitativ evalueringsmodel: Tilbagemelding fra lærermødet 

 
Drøftelse i lærergruppen, om hvordan studerende på selvvalgt linie kan bidrage i undervisningen  

TKN informerer om, at KA-studerende med Selvvalgt Specialisering engagerer sig i og aktivt bidrager til un-
dervisningen, hvorfor SN opmærksomhedspunkt, om hvordan studerende på selvvalgt linie kan bidrage i un-
dervisningen ikke er relevant pt. For at fremtidssikre, at studerende på selvvalgt linie dog fortsat deltager i og 
bidrager til undervisningen, foreslår TKN, at der indskrives i semesterbeskrivelserne, at KA studerende med 
Selvvalgt Specialisering bidrager med deres eget projekt i undervisningen som form for deltagelse. Dette er 
ikke tænkt som en del af deres eksamen, men derimod for formelt at sikre de studerendes engagement i un-
dervisningen.  

HJO efterspørger, hvilken form deltagelsen konkret skal have. CHL påpeger i denne sammenhæng, at det er 
vigtigt at undlade at skabe for specifikke rammer og krav for at undgå at låse os selv. TKN uddyber, at formen 
for deltagelsen ikke bør defineres på forhånd, men være op til studerende og vejleder at definere. Vi bevarer 
den ”løse” formulering, som indarbejdes i semesterbeskrivelsen fremadrettet. 

Revision af kvalitativ evaluering på Historie 

Lærergruppen har den 26/9-2022 (Bilag 5.1 – punkt 6) diskuteret manglende ensartethed i evalueringsform.  

TKN: I revision af den kvalitative evaluering er det først og fremmest svært at nå at afholde 2 møder pr., se-
mester, hvor de udvalgte studerende meningsfyldt kan evaluere. Det har derudover været overvejet, om un-
derviserne burde overtage afrapporteringen af den kvalitative evaluering fra de studerende for at sikre en 
større ensartethed i rapporten. 

ILC supplerer, at der faktisk kom noget konstruktivt ud af at lade de studerende stå for evaluering og afrap-
portering, da der i evalueringen afviklet af de studerende f.eks. kom frem, hvordan sidefagsstuderende ople-
ver at være på studiet. I forhold til udvælgelsen af de studerende, som skal deltage i evalueringen, så foreslår 
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ILC, at man før semesterstart administrativt udvælger de studerende, som skal indgå i den kvalitative evalue-
ring. CHL bakker op om forslag om administrativ udvælgelse af studerende til at indgå i evalueringsproces-
sen. Han uddyber, at underviserne reelt deltager som mødetovholder og peger på værdien i, at officielle re-
præsentanter fra studiet blander sig så lidt som muligt i de studerendes kvalitative evalueringsproces for, at 
den kan blive så fri som muligt. 

JHI: På DPS er der krav om, at studierne afvikler to evalueringsmøder med studiets studerende per seme-
ster, hvoraf det første skal ligge kort tid efter semesterstart og det andet medio/ultimo i semesteret dog før 
eksamensperioden. I al sin enkelthed handler det om at få kvalitative evalueringer fra de studerende, som 
kan bruges pro-aktivt til kvalitetssikring af studiet. Ved første evalueringsmøde evaluerer man eksamen fra 
det forudgående semester og det andet, hvordan semesteret er forløbet. JHI støtter op om, at det kan være 
en god ide at lade den studerende tage referatet forudsat, at den ansvarlige semesterkoordinator læser kor-
rektur. 

CHL: Den kvalitative evaluering er på Historiestudiet aftalt til at være en gang per semester. CHL efterspør-
ger, hvor man finder oplysninger om krav til den kvalitative evaluering. JHI informerer, at den sendes til stu-
dienævnet som mail fra LKK, hvor tidsplan og evalueringskrav ridses op. I sekretariatet er vi fremadrettet op-
mærksom på, at beskeder som disse sendes videre til semesterkoordinatorer. 

TKN: Det er ikke meldt ud fra instituttet som krav, men snarere som en anbefaling, at der afholdes to møder 
pr. semester. Historiestudiet vil forsøge sig igen med 2 møder, men vi må acceptere, at vi stadig er i en udvik-
lingsfase med dette tiltag. 

SN tager input videre med i arbejdet med den nye model/revision af modellen for kvalitativ evaluering. Fra 
næste semester følges instituttets 2 x kvalitativ evaluering med de studerende, hvor evalueringen kan bruges 
som løbende erfaringsopsamling.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 
TKN: Mulighed for deltagelse i undervisningen af KA-studerende med selvvalgt specialisering skrives ind i 
fremtidige semesterbeskrivelser. 

 

6. Status på handlingsplan - nyt  
 
TKN: Seneste nyt i handlingsplanen er udarbejdelsen af den nye KA studieordning med effekt E23. 
Den er blevet udviklet og diskuteret i lærergruppen, hvor flere arbejdsgrupper har haft fokus på progression, 
vægtning mellem ekstern og intern censur mm. Der er deadline for at indsende studieordninger den 1. no-
vember, men da der i arbejdet med at skrive den nye KA ind i Modul- og STO-basen er blevet redigeret i mo-
dulerne, skal forslaget til korrektur i lærergruppen, hvorfor det ikke er realistisk at nå deadline, hvis der også 
skal læses grundig korrektur. Studiet vil derfor forsøge at få dispensation til ny deadline den 1. december. 
Muligheden for at læse korrektur er vigtig for kvaliteten af den nye STO, da Uddannelsesjura udelukkende 
kigger på formalia i deres gennemgang. TKN kontakter Jesper Bjørn Gorm Poulsen om en dispensation er 
mulig. 
 
[Efter dialog med Uddannelsesjura er dispensationsansøgning om ny deadline sendt til Anne Højgaard Lars-
son d. 27. oktober(28.10.2022). Deadline er rykket til 21. november (31.10.2022).] 
 
JHI: Den nye KA STO ser fornuftig ud. Især er elementet ”kompetenceportefølje”, som Historiestudiet er dyg-
tig til at anvende i undervisningen og at synliggøre i STO, et vigtigt redskab i employability-sammenhænge. 
Det kan derfor kun anbefales fortsat at være en del af forudsætningskravene for, at de studerende kan gå til 
eksamen. 
 
TKN uddyber, at kompetenceporteføljen har til formål, at den studerende har gjort sig refleksioner omkring 
egne kompetencer og arbejdet med at sætte ord på disse.  
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Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 
 
 

7. Eksamensplan E22 

Orientering om eksamensplan V22-23 og S23. 

SN: Umiddelbart passer datoerne meget godt med det in mente, at på KA er eksamenerne håndholdt. 

ILC: På modul 14 er både underviser og studerende glade for, at eksamen i modulet nu ligger i januar. 

TKN: D. 22. december 2022 afleverer alle projekt på tværs af studiet. 

[Efterfølgende har diskussioner i lærergruppen ført til mindre ændringer, og eksamensplanen offentliggøres 
så hurtigt som muligt]. 

Studiesekretær Mette Andersen spørges til de gule punkter og til spørgsmålstegn i planen. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

TKN: Mette Andersen spørges til de gule punkter og til spørgsmålstegn. 

 

8. Lærerfordeling F23 + skema (BA) 
 
Lærerfordeling F23 
 
TKN gennemgår lærerfordelingen og de 2 forskellige forslag til skemaskabelon for F23. Vi har på studiet måt-
tet revurdere lærerfordelingen, da den ikke løste udfordringen, at der mangler K-timer på BA. Underviser Jo-
han Heinsen har sammen med TKN foreslået, at vi udvider timerne, som bruges på oversigtsforløbene, så 
modulernes kursusgange fremadrettet er på 4 timer og ikke de tidligere 2 timer. Hermed lever Historiestudiet 
op til ministeriets krav om K-timer på BA’en. Positivt er det, at de to ekstra timer ikke kræver yderligere forbe-
redelsestid, hvilket mindsker udgiften til timeforøgelsen. Et andet tiltag er at afvikle et statusseminar.  
Dette betyder, at alle semestre kommer til at have det samme timeforbrug på 120 timer med undtagelse af 5. 
semester grundet sidefag. Tiltaget kommer dog til at medføre (nominelt) større timeforbrug for lærergruppen, 
men der arbejdes (på institutplan) på, at det løses på sigt.  
 
SN bedes bemærke, at Modul 6 afvikles som to separate kurser. Det samme gælder for Modulet Førmoderne 
historie. Denne afvikling af kurserne betyder, at vi på studiet bedre kan håndtere undervisernes undervis-
ningsforpligtelse, når vi kan bruge holdstørrelserne som ’fordelingsnøgle’ i forhold ti len mere ligelig arbejds-
byrde blandt VIP. CHL påpeger, at det er problematisk, at vi arbejder med en timefordeling baseret på tenta-
tive tal. Det betyder de facto, at man som underviser ikke kan regne med sine timer, hvilket indikerer, at der 
er et eller andet galt med fordelingsnøglen.  
 
TKN: Undervisernes timeantal slår ud både i minus og plus, hvis ikke vi finder balancen med fordeling af ti-
mer. Processen er således, at studienævnsformænd og studieledelse to gange om året deltager i et timebud-
getmøde for alle undervisere. Fordelen ved denne halvårlige dialog er, at hvis en undervisers over- eller un-
derbeskæftigelse bliver strukturel, så fanges det på disse møder. Dertil kommer at vi konstant opererer med 
overbooking, hvor man regner med 2 ekstra studerende. Dette for at beskytte de undervisere, som typisk er 
overbooket. Øvelsen er at lande alle undervisere på de 492 timer, men da flere undervisere er frikøbt til andre 
aktiviteter, så er øvelsen besværlig. Vi planlægger ud fra forventet rådighed, og på Historie er der nogenlunde 
balance. På studiet har vi dog ingen fornemmelse af, hvad der ligger i timebanken. Det styres fra instituttet, 
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som påviser, når der er opmærksomhedspunkter. Institutleder Michael Baggesen Klitgaard har i øvrigt den 
holdning, at bare timetallet udlignes over tid, så er det ok.  
 
TKN: Foreslår at tage diskussionen om fordeling af timer på et kommende lærermøde. 
 
ILC: Hvor opdateret er dokumenterne? ILC har en fornemmelse af, at systemerne kører forskudt, hvor man 
arbejder med et deltal på Historiestudiet og så et totalt for instituttet. TKN: I timebudgettet for instituttet frem-
går det akkumulerede antal timer, men det er sjældent helt opdateret. Man arbejder på at implementere et nyt 
system, som skulle sikre, at det akkumulerede timeantal er mere opdateret. 
 
JHI: Det nye system giver et bedre og opdateret grundlag for overblik over timeforbrug – især til gavn for de 
undervisere, som er tilknyttet flere studier som undervisere, hvilket gør sig gældende i ILCs tilfælde. JHI sup-
plerer, at timerne gerne skulle udjævne sig over en 2-årig periode. 
 
TKN: Det er vigtigt at bevare overblikket i forhold til studienævnet, hvor vi ikke diskuterer undervisernes be-
lastninger. Grunden til, at det er vigtigt at have med på studienævnet, er, at studenterrepræsentanterne i stu-
dienævnet nu kan se hvem, der underviser på hvilket modul. Oversigten synliggør desuden, at vi arbejder 
med de initiativer, som vi i SN har besluttet at prioritere, f.eks. at komme tidligere i gang med skemaplanlæg-
ning og eksamensplanlægning. Derefter kan der i lærergruppen tages en diskussion omkring timefordeling. 
Grunden til, at det fungerer godt på Historie, er, at lærergruppen er fagligt og disciplinært homogen og har et 
indgående kendskab til hinandens specifikke forskningsområder.  
 
Skemaplanlægning:  
 
TKN: Skemaet har været i høring hos underviserne med ganske få tilbagemeldinger. Der er dog fortsat tale 
om et udkast, som endnu ikke har været på lærermøde endnu, hvorfor den ikke kan publiceres endnu. I udka-
stet er der taget hensyn til, at nogle undervisere har lang transport fra f.eks. Aarhus eller København. Ellers 
bør der nævnes, at vi nu er et år inde i den nye BA STO.  
 
TKN: Der er udbredt utilfredshed blandt undervisere og studerende over, at de Historiestuderende sendes 
rundt på hele campus. De studerende føler sig uretfærdigt behandlet – især taget i betragtning, at de oplever, 
at lokaler i Fib 1 opleves at stå tomme, imens de selv har undervisning alle andre steder end i Fib 1.  
Forslag om, at der i USU drøftes en metode for lokaleallokering ud fra et retfærdighedsprincip. 
 
JHI: Historiestuderende forfordeles ikke. Situationen er generel for alle studier og beskeden er derfor den 
samme fra andre studier. Vi kan desværre kun forvente, at lokalesituationen bliver værre, eftersom TekNat 
basis kommer med 1300 studerende samtidig med, at der planlægges renovering af bygninger. For at mod-
virke mangel på undervisningslokaler har AAU lejet Gigantium, hvilket udvider geografien for undervisningslo-
kaler yderligere. Man kan måske arbejde på, at fordelingsproceduren gøres mere retfærdig. Samtidig med, at 
man kan arbejde på, at man i studiestartsperioden ikke har uddannelser, som per default blokerer alle lokaler. 
Overbooking er også et problem, når vi taler om lokalemangel. Ved overbooking er lokalerne teoretisk set 
booket, men de bruges nødvendigvis ikke. Problemet opstår, når booker har glemt at afbooke/afmelde loka-
let. JHI udtrykker ønske om mere og flere fleksible undervisningslokaler, som kan bruges til forskellige former 
for undervisning. 
 
TKN: Det vil klæde os at have principper for, hvordan vi bruger undervisningslokalerne. F.eks. at de yngste 
årgange prioriteres højest i forhold til at have undervisning lokalt på Fib1 og dermed geografisk være tættere 
forbundet til studiets forskningsmiljø. Studerende på ældre årgange kan med fordel placeres i lokaler længere 
væk. 
 
CHL: Kroghstræde 7 i undervisningslokalerne, hvor der er skærme, som vi ikke bruger, umuliggør undervis-
ning.  
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
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9. Censorformandsskabets rapport for projekteksamener S22 

 
TKN gav en sammenfatning af rapport over censorernes indberetninger fra sommereksamen ved AAU, som 
SN skal drøfte med censorformandskabet på mødet den 9. november.  
 
Umiddelbart omhandler rapporten ikke specifikt og konkret Historiestudiet i tilstrækkelig grad. Ved læsning af 
rapporten får man den oplevelse, at censorformandsskabet ud fra kommentarer fra censorerne drager tvivl på 
et generelt niveau for alle Historieuddannelser om f.eks. differentiering af karakterer. Det kan være et reelt 
problem andre steder end på AAU, men i rapporten gøres det til noget, som vi skal tage stilling til, selvom vi 
ikke har den udfordring. Dertil kommer, at eksamensperiode på AAU er i juni og derfor er der ikke et skred i 
forhold til eksamensperioden for AAUs vedkommende, hvilket også indgår i rapporten. TKN noterer, at der er 
stor ros til specialernes formulering, men i næste kommentar, drages der tvivl om vores studieordning, men 
man kan ikke se, at dette hører til vores studieordning specifikt. Der synes klart at mangle en balance i frem-
stillingen. 
 
JHI understøtter, at det er svært for studienævnet at reagere på rapporten, når der ikke er specifikke punkter 
at agere ud fra. Vi vil bede censorformandsskabet om at forholde sig til, at rapporten skal kunne bruges ope-
rationelt og derfor skal det fremgå tydeligt, hvad vi kan og skal agere på fremadrettet.  
 
CHL: En effekt af, at censorformandskabet er nyt. 
 
 
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

TKN vil tage formatet op med censorformandskabet på mødet den 9/11. 
 

10. Nyt fra Employability-udvalget 

TKN: Den 7. oktober var der møde i Historiestudiets employablity-udvalg (bestående af Ivan Lind Christen-
sen, Line Vestergaard Knudsen, TKN og MRO og som repræsentanter for de studerende Eva Rosalie Buch 
Nielsen og Helene Kirkeby). I møde deltog desuden decentral studievejleder Maja Sjørslev Petersen. 

Der var to punkter på dagsordenen: 1) Planlægning af studievalgs- og karrieredag samt 2) Alumnenetværk og 
employability. Erfaringerne fra sidste år er, at de studerende efterspørger mere specifik information om stu-
dievalg. Derfor vil vi i år tydeliggøre valgmulighederne på 4. og 6. semester plus vi skal have informeret om 
ændringer på kandidatuddannelsen i Historie. Vi har derfor omdøbt Karrieredagen til Studievalgs- og Karrie-
redag, som afholdes d. 16.11. fra kl. 8.30 – 12.30. Studievalgs- og Karrieredagen følges op med tilbud om 
individuelle samtaler med 4. og 6. semester studerende primo februar. Marianne Rostgaard er ved at lægge 
sidste hånd på programmet. Der skal findes en gymnasielærer, hvor ekstern lektor Lasse Taagaard eller Lars 
Jørgensen, rektor for Dronninglund Gymnasium og medlem af aftagerpanelet, kunne være et alternativ. 

Der afholdes AAU-arrangeret kandidat- og sidefagsdag d. 1. december (online arrangement). Det giver alt i 
alt en tre-trins-raket af muligheder for de studerende at blive informeret og overveje, hvordan de vil sammen-
sætte deres uddannelse. 

Hvad angår alumnenetværk, så har instituttet investeret i et nyt system (CRM) som skal hjælpe med at etab-
lere og vedligeholde AAUs alumnenetværk. Etableringen af CRM-systemet er stadigvæk i sin vorden og skal 
tænkes sammen med vores aftagerpanel. Vi kan formentlig ikke nå at koble alumnenetværk/næste møde i 
aftagerpanel, som holdes maj 2023 sammen med mulighed for at komme i praktik E 2023, da aktiviteterne 
starter februar 2023. Fremover vil det dog forhåbentlig åbne op for flere spændende muligheder for projektori-
enteret forløb (praktik) - også uden for museer og arkiver. Næste møde i udvalget holdes december 2022.   
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
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11. Meddelelser fra studievejlederen 

Maja har meldt afbud grundet studiepraktik. 

TKN: Vi har samtaler til vikariatet for studievejlederen den 3. november. 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

12. HIF 

 
HJO: Der er konstitueret en helt ny bestyrelse i HIF, som nu består af 4 medlemmer og 2 suppleanter. I den 
forbindelse fortsætter ingen af de nuværende studenterrepræsentanter i studienævnet. Udskiftning i studie-
nævnets studenterrepræsentanter sker først fra årsskiftet. Upåagtet valgresultat sidder nuværende studenter-
repræsentanter derfor året ud. 

Alexander Carlsen på 3. semester er kommende ny formand for HIF efter årsskiftet. Kandidater fra Historie er 
stillet op til valget til studienævn og institutrådet. Det er fællesoplevelsen, at det generelt svært at rekruttere til 
frivilligt arbejde og studenterrepræsentanterne i studienævnet oplever generelt manglende engagement og del-
tagelse i organiseringsarbejdet. Årsagen kan findes i, at HIF-medlemmer tidligere har kunnet drage nytte af 
rabataftaler i byen. Det kan HIF ikke facilitere længere grundet corona. Pt. er der ingen fordele tilknyttet et 
medlemskab udover rabat på interne arrangementer.  

FB supplerer, at frivilligheden falder generelt og at det er svært at motivere folk til at gøre en indsats. FB har på 
vegne af HIF reklameret for generalforsamlingen den 20. oktober, men oplevede ingen åbenlys interesse fra 
de Historiestuderende, tværtimod. Der er gjort meget for at forbedre det sociale på studiet og det er skuffende, 
at der ikke er nogen, der ønsker at bidrage og tage aktivt over.  

ERBN supplerer, at det er positivt i, at der er 1. semesters studerende, som har valgt at blive suppleanter for 
at se, hvad udvalgsarbejde er for noget. Første semester er meget aktive med at lave arrangementer for 1. 
semester. HJO kommenterer, at der generelt er meget aktivitet på 1. studieår, hvorefter det daler. Det er derfor 
vigtigt at lave noget for hele Historiestudiet for at skabe sammenhold på tværs, fordi det er et relativt lille studie.  

FB foreslår, at vi afvikler et onboarding-arrangement som studiet gjorde sidste år eller lignende, hvor der kan 
reklameres for HIF. Altså hvor HIF står i forlængelse af arrangementet.   

TKN: Hvordan holder vi ”gryden i kog” med aktiviteter efter nytår? 

 

Bud på årets underviser 
HJO: Er det studenterrepræsentanterne i SN eller HIF, der står for nomineringen? 

JHI: Det er formelt studenterrepræsentanterne i studienævnet, som står for at nominere årets underviser. 

TKN: Tidligere har de studerende valgt at sende et spørgeskema ud og så foretaget nomineringer ud fra dette. 
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

SN: Til næste møde inviteres den nye formand HIF, Alexander Carlsen, til drøftelse om aktiviteter/arrangemen-
ter for studerende på studiet og samarbejde mellem HIF og SN. 
 

13. Evt. 

1. Udlån af Podcastudstyr  
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FB: Der er udarbejdet 2 excellark, hvoraf det ene er et ansøgerskema til udlån af udstyr og det andet et 
skema, hvor ansvarlig for udstyret kan holde styr på hvem, der har lånt hvad og hvornår. TKN:  Der indkøbes 
ydermere en transportkasse til udstyret.  
 
TKN: Sekretariatet bliver udlejningskontor og holder styr på udstyret. 

2. Software licenser for at understøtte det professionelle arbejde med podcast 

FB: På Summer school oplevede FB og HJO, hvordan Adobe Creative suite (Adobe InDesign) blev brugt til at 
lave spændende podcast rent grafisk. Som redskab kan Adobe Creative bruges til at lave spændende grafisk 
powerpoint med hjælp fra Adobe InDesign. Adobe creative suite indeholder i sig selv også et program til pod-
casts.  
JSN: AAU har softwarelicenser til Adobe creative suite, som hovedsageligt anvendes af ansvarlige for kom-
munikation.  
 
FB: Kan dette udvides til Historiestuderende? TKN supplerer med spørgsmålet, om der findes muligheder for 
at få Adobe pakken som studerende? 
 
JHI: CDUL har muligvis mulighed for at studerende kan få adgang til professionelle redigeringsprogrammer. 
De studerende, som er interesseret, bør tage direkte kontakt til CDUL. 
 
 
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

Torben K. Nielsen 

Studienævnsformand 
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