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Deltagere: Studienævnsformand Torben K. Nielsen (TKN), Næstformand Helena Johansen (HJO), 
Studenterrepræsentant Frederik Bagger (FB), Observatør Eva Rosalie Buch Nielsen (EBN), Studievejleder 
Maja Sjørslev Petersen (MSP), Studievejleder Bjørn Brandborg (BB), Lærerrepræsentant Carsten H. Lange 
(CHL), Lærerrepræsentant Ivan Lind Christensen (ILC), Studieleder Ane Bislev, LKK repræsentant Thi Merite 
Le (TML) og Studienævnssekretær/referent Julie Søder Nielsen (JSN).  
 

Observatører: Nyvalgt SN medlem og HIF bestyrelsesmedlem Marisa Førgaard Poulsen (MFP), nyvalgt SN 
medlem og HIF næstformand Mads Kolling Klitgaard (MKK). Begge tiltræder som SN-medlemmer fra 1. februar 
2023. 

 

Afbud: Nyvalgt SN-medlem og HIF formand Alexander Simon Kjølby Carlsen. Tiltræder som SN medlem fra 1. 
februar 2023. 

Referat 
1. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 

 
Godkendelse af dagsorden  
 
Dagsorden godkendt. 
 
HJO valgt som ordstyrer.  
 

2. Godkendelse af referat 

 
Referat fra 21. november 2022 er godkendt på mødet. 
 
 

3. Meddelelser  

 
Kvantitative undersøgelse af studiestart på SSH / AAU  
Det er lykkedes Historiestudiet at få en høj besvarelsesprocent denne gang. Givetvis fordi, evalueringen 
blev foretaget direkte som del af undervisning. Det viser samtidig udfordringerne for de øvrige kvantita-
tive surveys, som alle udsendes når undervisningen er afsluttet. SN opfordrer til at kvantitative surveys 
fremover indarbejdes som en del af undervisningen, hvor det er muligt i forhold til deadline.  

http://www.politik-samfund.aau.dk/uddannelser
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Forholdene omkring studiestart er berørt på SN møde den 21. november 2022 under punkt 6 på dagsor-
den og punkt 5 i mødereferat. SN besluttede på mødet d. 21. november 2022, at der på studiet skal ar-
bejdes for at sikre et højere informationsniveau, heriblandt ser vi på typer af relevant information og mu-
lige hjælpemidler til hjælp af onboarding af nye studerende.   
 
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

3 Status på handleplan - nyt:  
Forbedring af fysisk studiemiljø 
 
Der foreligger centrale planer om studiepladser i Fib 1. Jf. kvalitetsområde 4.1. Campus Service (Studie-
miljø og Bæredygtighed) planlægger opgradering af studiemiljøet i Fib 1 + Fib 3. I den forbindelse plan-
lægger Campus Service bl.a. at omdanne flere af sofagrupperne til bedre - og mere ergonomisk korrekte 
- både projektarbejdspladser og individuelle studiearbejdspladser. Det ser SN frem til, da det er et af de 
studerendes store ønsker til det fysiske studiemiljø, som instituttet er ansvarlig for. Denne information er 
fremkommet, fordi vi blev kontaktet af CAS, om hvilke af Historiestudiets grupperum på Fib 1 og Fib 3 vi 
ønskede at få placeret whiteboards i. Der findes ikke grupperum på Fib1, selvom det er et ønske.  
  
TML supplerer, at henvendelsen omkring whiteboards var målrettet et andet studie og bygning, hvorfor 
det er vigtigt, at mails vedrørende det fysiske studiemiljø sendes videre til LKK, da LKK er tovholder på 
samarbejdet med CAS om udvikling og forbedring af det fysiske studiemiljø. T.o. har CAS afsat 250.000 
kr. til forbedringer på Fib 1 g Fib 3 i 2022. Dette er udsat til 2023, da CAS gerne vil have flere input til 
forbedringer på Fib 1 og Fib 3.  
 
 
Udmeldelsesgrunde generelt på DPS 
Jf. handleplan om at nedbringe frafald (kvalitetsområde 2.6 og 4.1.1) har SN set på de angivne udmel-
delsesgrunde, som de studerende har angivet.  
 
TKN laver opsamling, hvor den typiske grund til udmeldelse angives til at være af helbredsmæssige år-
sager, dernæst mistet faglig interesse for uddannelsen og at uddannelsen ikke lever op til forventninger. 
Det er derfor svært at pege på en entydig årsag i forhold til udmeldelsesbegrundelser. Det er godt, at 
man undersøger, hvorfor de studerende vælger at udmelde sig, men for at kunne handle på det som 
studienævn, mangler der en mere dybdegående årsag. Vi ved, at årene med covid19 har haft betydning 
for vores studerendes trivsel og oplevelse af at være studerende, hvilket udmeldelsesgrundene kan 
være en afspejling af. Umiddelbart virker det kun til, at det er på 1. studieår, hvor frafaldet sker, hvilket 
tidsmæssigt passer meget godt med, at covid19 har sat sit præg på oplevelsen af at være studerende. 
Historiestudiet arbejder kontinuerligt på at udvikle relevant fagligt indhold, hvorfor studerende på BA 
STO 2021 og fremadrettet undervises i Digital Historie. Studiet er også bevidst om, at studerende på se-
mestre med oversigtsforløb oplever tidsmangel. Oversigtsforløbene er 3 ”tunge” moduler, hvilket studiet 
forsøger at imødekomme i eksamensplanlægningen i de relevante semestre. Som studie forventes der 
dog altid frafald på første studieår, hvilket uddybes i punkt 4 på SN mødets dagsorden, hvor Kvalitets-
rapporten gennemgås og diskuteres.  
  
AB: Når man ser på årsager for udmeldelse, så er det tidsmæssige perspektiv interessant. Sker det 
f.eks. i forhold til en bestemt eksamen eller en bestemt tid på året, fordi så har man indikatorer, som 
man som studie kan forholde sig til. TML supplerer, at netop den information kan trækkes, så de forskel-
lige indikatorer omkring tidsperspektivet kan man godt undersøge nærmere. 
 
TKN spørger tilstedeværende studenterrepræsentanter, om hvordan de oplever frafald på studiet. FB 
beskriver, at der synes at være en tendens på 4. semester, hvor FB oplevede, at der skete et frafald. 
MFP istemmer at have haft samme oplevelse som FB. EBN supplerer, at man som studerende mistede 



 

3 
 

overblikket over medstuderende grundet covid19s indflydelse på studielivet. EBN føler derfor ikke at 
have et overblik over antallet af medstuderende, men påpeger, at det typisk er på 2. og 4. semester, at 
de studerende oplever frafald, hvilket kan være grundet i, at sidefagsstuderende på Historie slutter sig til 
og fra. 
 
 
Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

TKN har i september spurgt Team LKK om en analyse af karakterer og læringsudbytte ved modulerne 5, 
8 og 10. Siden SN-mødet er denne analyse blevet fremsendt (2.1.2023). Analysen behandles på næst-
kommende SN-møde. 
 

4 Kvalitetsrapportering 

Historiestudiet skal i efteråret 2022 i samarbejde med LKK udarbejde og i studienævnet godkende en kvali-
tetsrapport, som udarbejdes hvert andet år og er en fast del af kvalitetsarbejdet på AAU. SN er desuden for-
pligtet til løbende at besøge handlingsplanen. TML har i samarbejde med TKN udarbejdet årets kvalitetsrap-
port. SN spørges i denne sammenhæng, om der er særlige konklusioner eller pointer, som skal tilføjes udka-
stet til kvalitetsrapporten.  

TKN gennemgår for SN kvalitetsrapporten med udgangspunkt i studiets egne ønsker om opmærksomheds-
punkter og de forhold, som datapakken retter opmærksomhed mod og studiet skal forholde sig til.  
  
a) Rettidig og relevant information til kommende studerende i den tidlige studiestart (Punkt 1.2.) er et 
opmærksomhedspunkt. SN har senest diskuteret dette på SN møde d. 21.11.2022, hvor det også fremgår af 
referatet, at SN er opmærksom på vigtigheden af, at de nye studerende føler sig godt klædt på med informa-
tion og op til kommende studiestart arbejder SN med hvilken information, som kunne være god for de nye 
studerende at få. SN er således allerede i gang med arbejde på en model. FB foreslår, at der i den model ind-
går brug af koordinatorer og tutorer til at kanalisere information ud til de nye studerende omkring studiestart. 
MFB supplerer, at mentorerne også med fordel kan inddrages. 

b) Fastholdelse af studerende på første studieår (Punkt 1.5.1) vurderes som utilfredsstillende grundet, at 
studiets frafald på første studieår overskrider grænseværdien. TKN påpeger, at et større frafald på 1. studieår 
ikke nødvendigvis er et problem, hvis årsagen bag frafaldet er manglende faglighed. Tværtimod bør vi som 
studium se på det således, at jo hurtigere den frasortering foregår, jo bedre for den enkelte og studiet. Det er 
vigtigt at pointere, at tallet vurderes utilfredsstillende i forhold til et måltal og ikke nødvendigvis afspejler det 
arbejde, som gøres på studiet for at fastholde de nye studerende. ILC spørger i plenum, om det er muligt at 
ændre i grænseværdierne, hvilket TML vil undersøge. TML vender tilbage til studienævnet med forklaring på, 
hvad der ligger til grundlag for grænseværdierne i kvalitetsrapporten. 

AB spørger de studerende, om hvordan de som studerende oplever frafald på studiet. 

MFP svarer, at de studerende typisk bliver overrasket over, hvad studiet reelt indebærer og at grunden til fra-
fald på første studieår kan ligge deri, hvilket FB nikker genkendende til. HJO supplerer, at nogle af de nye 
studerende giver udtryk for, at nu afprøver de historiestudiet med udgangspunktet, at de altid kan melde sig 
ud, hvis ikke det er noget alligevel. Alder og modenhed har også noget at sige, når de studerende vælger stu-
die og derefter vurderer deres valg. 

TKN uddyber, at de studerende, der typisk hænger ved, er studerende med en forudgående interesse for hi-
storie, hvor flere har valgt ud fra, at de synes, at Historie var et spændende fag på gymnasiet. Nogle i den 
gruppe kan godt blive overraskede over det akademiske niveau. Studiet oplever dog, at holder de studerende 
ved, så kan det blive en positiv oplevelse og sejr, at den studerende oplever at magte og mestre det akademi-
ske niveau. Det er også relevant at notere sig, at Historiestudiet har en lav indgangskvotient, hvilket kan have 
en betydning for, hvor studieparat de studerende er. Manglende studieparathed kan også være medvirkende 
til frafald. 
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CHL påpeger, at studiet også har en relativt stor gruppe, som falder fra, men som af den ene eller anden 
grund aldrig (rigtigt) har været på studiet. TKN supplerer, at netop den gruppe er på ca. 10% målt ud fra, at 
det kan vi se på de moduler, som man består ved aktiv deltagelse. Årsagen kan være, at der for denne 
gruppe er tale om ”SU-ryttere”. 

c) Andelen af frafaldne studerende inden for normeret studietid + 1 et år (Punkt 2.1.) vurderes som util-
fredsstillende, men SN oplever ikke, at der er en entydig årsag til frafaldet. TKN supplerer, at SN har bedt læ-
rergruppen om at evaluere den nye BA, hvor den væsentligste diskussion nødvendigvis må gå på, hvordan 
man bedst muligt minimere frafald på BA generelt ved hjælp af afviklingen af BA. Denne evaluering er endnu 
ikke foretaget, men planlægges afviklet i januar 2023. Lærergruppen vil også i den forbindelse diskutere, 
hvordan de studerende modtager den nye BA. SN afventer lærergruppens evaluering. 

AB foreslår, at en måde at bevare overblikket kunne være, at studiesekretærer løbende trækker en oversigt 
over frafald for alle de studier, som har røde og gule tal.  

d) Præsentation af studieaktivitetsmodel ved semesterintroduktion (punkt 2.2.1) vurderes som opmærk-
somhedspunkt, men efter dialog med underviserne på studiet kan SN konstatere, at alle studerende er blevet 
præsenteret for studieaktivitetsmodellen. Årsagen til evalueringen kan være, at nogle af de studerende ikke 
forbinder undervisningen i studieaktivitetsmodellen med navnet studieaktivitetsmodellen.   

e) Antallet af planlagte undervisningstimer per semester (punkt 2.2.2) er et opmærksomhedspunkt, da 
timeudregningen på BA igen viser et underskud på K-timer. SN er informeret om, at grundet forhold i sekreta-
riatet, så har man valgt at genbruge timeantallet fra E21, hvorfor tallet igen er et opmærksomhedspunkt. Det 
skal dog bemærkes, at SN er OBS på, at der er et misforhold mellem de reelle K-timer på uddannelsen og 
selve udregningen, som foretages. TKN har i den sammenhæng lavet en håndholdt udregning, hvor han har 
trukket information fra bl.a. cal moodle. Her viser undervisernes timeforbrug på regulær undervisning, at de 
studerende får det antal K-timer, som de skal have jf. krav om 120 K-timer i gennemsnit per semester. Histo-
riestudiet må derfor konkludere, at der er noget skævt med selve udregningen. TML supplerer, at det bør æn-
dre sig fra E23, hvor timeantallet vil tage udgangspunkt i E23 semesteret. 

f) Antallet af planlagte vejledningstimer per semester på KA (punkt 2.2.3) vurderes ligeledes som forrige 
punkt 2.2.2 til at være et opmærksomhedspunkt. Det samme svar som i forrige punkt gør sig ligeledes gæl-
dende for dette. Timeantallet for E21 er genbrugt, hvorfor tallet igen er et opmærksomhedspunkt. Dette for-
ventes at rette sig i E23, hvor timeantallet vil tage udgangspunkt i semester E23. 

g) Gennemsnitlig overskridelse af den normerede studietid (punkt 2.2.5) vurderes som opmærksom-
hedspunkt, da den gennemsnitlige overskridelse er steget. SN vil give dette punkt øget opmærksomhed frem-
adrettet med fokus på, om der her er tale om en decideret tendens eller en engangsforestilling.  

h) Psykisk, fysisk, æstetisk og digitale miljø (punkt 4.1.1) vurderes som opmærksomhedspunkt, da histo-
riestuderende over en bred kam evaluerer det æstetiske og fysiske studiemiljø som kritisk. SN er ansvarlig for 
det psykiske studiemiljø, mens institut, fakultet og universitet har ansvaret for at varetage det fysiske og æste-
tiske studiemiljø. SN har på tidligere møder vendt problematikken med hensyn til det fysiske studiemiljø og 
holder øje med udviklingen på området. 

i) Andelen af dimittender, der har gennemført projektorienterede forløb (punkt 6.1.1) vurderes som op-
mærksomhedspunkt, men tallet er ikke retvisende grundet procedure for registrering STADS er ny og endnu 
ikke ensrettet for alle studier. Historiestudiet har desuden sin egen evalueringspraksis, som AB har godkendt, 
at studiet fortsætter med. Med hensyn til udvidelsen af nye aftagerområder er TKN blevet kontaktet af virk-
somheden Beret med henblik på at få studerende i projektorienteret forløb. Hermed kan studiet sige, at porte-
føljen er udvidet i forhold til nye aftagerområder. Opgaven med fortsat kontakt til Beret er overgivet til Mari-
anne Rostgaard, som er employability- og KA-koordinator.  

j) Andelen af studerendes kandidatspecialer udarbejdet i samarbejde med arbejdsmarkedet (punkt 
6.2.1) vurderes til opmærksomhedspunkt i og med, at dette tal er faldet til nul i 2022, hvorfor SN bliver nødt til 
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at handle. Mange af vores specialeskrivende kandidatstuderende har været i projektsamarbejde med muse-
ale institutioner, men SN skal være opmærksom på, om sådanne kontakter kan registreres som ’projektsam-
arbejde’. 

k) Nyuddannedes ledighedsgrad i 1., 2. og 3. kvartal (punkt 6.3.2) vurderes som utilfredsstillende, men SN 
noterer sig, at selvom ledighedsgraden er høj, så er der sket en positiv udvikling i og med, at ledighedsgraden 
er lavere end forudgående år. TKN supplerer, at tallene viser, at kommer dimittenden hurtigt ind på arbejds-
markedet efter endt uddannelse, så følger dimittenden derefter det typiske ledighedsforløb for akademikere. 
Vi har endnu ikke tallene for gennemsnittet af 4.-7. kvartal (som er ministeriets målepunkt), men noget tyder 
på, at også dette tal vil være lavere end foregående år.  

Gennemgang af handlingsplanen: 

SN bedes kommentere på TKNs redegørelse i handlingsplanen, hvis der ønskes tilføjelser og rettelser. Hand-
leplanen gennemgås jævnligt på SN møder og afspejler diskussioner og beslutninger truffet i SN, hvorfor der 
ikke er yderligere bemærkninger til dette punkt. 

Behandling af datapakker: 

SN skal på dette møde drøfte og behandle data for de enkelte indikatorer med udgangspunkt i de fastsatte 
grænseværdier samt overveje mulige tiltag, der kan iværksættes på baggrund af behandlingen. 

Datapakken for Master i informationsforvaltning indeholder ikke nye data, da der sidst var aktivitet på uddan-
nelsen i 2018, hvorved det ikke er relevant for studienævnet at behandle datapakken. 

SN fokuserer i sin gennemgang på de røde tal i datapakken for ordinære uddannelser med udgangspunkt i 
tidligere gennemgang af kvalitetsrapporten. 

 

Frafald 1. studieår:  
Studiet er allerede i gang med flere tiltag, hvorfor ny indsats ikke igangsættes. 

Frafald inden for normeret tid:  
Studiet er allerede i gang med flere tiltag, hvorfor ny indsats ikke igangsættes. 

Overskridelse af normeret studietid:  
SN beslutter, at ny indsats ikke igangsættes. 

Undervisningstimer pr. semester:  
Dette forventes oprettet næste efterår, hvor semesterets aktuelle undervisningstimer indgår. Studiet har opju-
steret antallet af K-timer, hvilket ikke fremgår af de indberettede tal, da de er genbrug fra 2021. 

Gennemsnitlig ledighed:  
Studiet er allerede i gang med flere tiltag, hvorfor ny indsats ikke igangsættes. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
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JSN: Godkendt referat arkiveres på Workzone sagsnr.: 2022-412-03100. Opdateret kvalitetsrapport og hand-
lingsplan sendes til Thi Merite Le (Tml@id.aau.dk). Deadline d. 9. januar 2023. 

I fh.t. de enkelte punkter ovenfor:  

a) SN vil i fh.t. studiestart 2023 diskutere mængden og karakteren af den kommunikation, som sendes til 
de nye studerende, og sørge for en tidligere udsendelse af relevant og nyttig information. Der lægges 
op til, at introduktionen vil indeholde en før-introduktions-dag (som det også var tilfældet v. studiestart 
2021), hvor forskellige praktiske elementer (moodle-intro etc.) kan behandles før den egentlige studie-
start. Tutorkoordinatorer inddrages i dette arbejde. Ansvarlig: CHL (1. semester-koordinator). 

b) TML vender tilbage til studienævnet med forklaring på, hvad der ligger til grund for grænseværdierne i 
kvalitetsrapporten. 

c) SN vil fremover monitorere frafaldet lidt nøjere. JSN vil fremover trække oversigt over frafald efter aftale 
med TKN. SN vil i foråret 2023 diskutere frafaldet efter indhentet evaluering af den nye BA-studieord-
ning fra lærergruppen. 

j)    TKN henvender sig til Team LKK m hbp. at få afklaret, hvilken karakter af samarbejde med erhvervs-
liv/organisation kan registreres som ’projektsamarbejde’ i forb. m. specialeafhandlinger. Mail om dette af-
sendt d. 16.1. 

5 Kvalitativ semesterevaluering 

 
CHL samler op på efterårets semesterevalueringer. Først og fremmest noterer han, at KA studerende med 
selvvalgte specialisering er blevet glemt i semesterevalueringen, hvilket vi skal være OBS på fremadrettet 
ikke sker igen. Dernæst så anvendes det aftalte evalueringsskema ikke konsekvent i de forskellige semester-
evalueringer, hvilket er noget, som vi fortsat skal arbejde på for at sikre ensartethed i evalueringerne. Gen-
nemgående skal studiet arbejde med, hvordan vi foretager semesterevalueringerne ellers kan vi ikke bruge 
semesterevalueringerne til særligt meget. Derudover skal vi på studiet evaluere med de studerende 2 gange i 
semesteret fra og med F23. TML supplerer, at der er intet krav til de to kvalitative evalueringer udover, at de 
skal afvikles. CHL opsummerer kvalitetssystemets retningslinje, at den første evalueringsgang med fordel kan 
ligge først på semesteret og fokusere på forudgående eksamensperiode og anden evalueringsgang sidst på 
semesteret med fokus på forhold i indeværende semester.  
 
CHL: Helt overordnet tegner der sig i evalueringerne et billede af, at studiet skal øve sig i at kommunikere 
bedre med de studerende. Som vi har berørt flere gange på SN møder, så er de studerende utilfredse med 
kvaliteten af undervisningslokalerne, hvor især indeklima og indretning kritiseres på Fib 13 og Krogh 7. De 
studerende har også et ønske om at undgå placering af undervisningstimer tidligt om morgenen. Derudover 
så melder de studerende også tilbage, at der er for lidt berøring mellem de studerende på forskellige seme-
stre og der efterspørges mere kontakt mellem de studerende på kryds og tværs af semestre. 
 
På 1. semester deltog ganske få studerende i den kvalitative semesterevaluering. Modul 4 og FN’s verdens-
mål blev nævnt som udfordrende. CHL supplerer, at modulet om FN’s verdensmål skal diskuteres, fordi der 
er et eller andet i modulet, som ikke fungerer. Modulet er blevet til moderne historie, hvilket ikke var den op-
rindelige ide med modulet.  
 
Studerende på 3. semester meldte tilbage, at de har svært ved at se ideen med kompetenceportefølje.  
 
Studerende på 5. semester udtrykker ligeledes utilfredshed med seminarrum. Mange flytninger og aflysninger 
har besværliggjort de studerendes planlægning; og det er jo klart et problem, når det handler om ’aktiv-delt-
gelses-kurser’; uklarhed over metodedelene i modul 15. Ønske om længere/flere undervisningsgange i modul 
14. Tommel ned over Kroghstræde 7-lokalerne. 
 
Studerende på 7. semester evaluerer, at der er overlap i moduler på deres BA og KA, hvor der er gengangere 
af moduler. 
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På 9. semester deltog kun 2 studerende i evalueringen, hvilket kan forklares med, at hovedparten af de stu-
derende på 9. semester er i projektorienterede forløb. De studerende ytrer ønske om et midtvejsmøde f.eks. i 
oktober, hvor det specialeforberedende modul introduceres og de kan stille spørgsmål til specialet.  
 
 
TKN: I forhold til kandidaten på Historie, så betyder introduktionen af den nye KA STO fra E23, at der kom-
mer en øget studiebelastning. Det betyder helt konkret, at der fremadrettet vil være mindre selvstudium, hvor-
med ingen bliver glemt. På 9. semester har man faktisk afholdt et arrangement, som man med fordel godt 
kunne have brugt til også at evaluere semesteret. På arrangementet samlede man op på de studerende og 
deres projektorienterede forløb. De studerende pitchede kort, hvad deres forløb havde indeholdt. Faktisk har 
dette arrangement potentiale til at invitere hele studiet, da det giver inspiration og indsigt i, hvad de stude-
rende kan få og får ud af de projektorienterede forløb. 
 
FB påpeger, at der er en del i evalueringerne, som han ikke kan genkende og at det er ærgerligt, at der ikke 
er blevet evalueret med KA studerende på selvvalgt specialisering. MFP supplerer, at KA specialisering i In-
formationsforvaltning heller ikke fremgår og at det ser ud til, at de 2-faglige på 9. sem. heller ikke er inklude-
ret. TKN uddyber, at de 2-faglige er svære at fange, fordi de ikke nødvendigvis er på studiet på 9. sem. 
FB foreslår, at man for at undgå dette i fremtiden benytter sig af de moduler, som er fælles til at samle de 3 
specialiseringer til semesterevaluering. 
 
TML minder SN om, at KA studiestarten er studiets opgave at evaluere og at studiet selv bestemmer, om 
evalueringen foregår kvalitativt eller kvantitativt. 
 
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 
 

6 Meddelelser fra studievejlederen 

 
MSP fortæller, at der umiddelbart er stille på studievejledningssiden. Studenterstudievejledningen afviklede 
en informationsdag henvendt til Kandidat sidefagsstuderende d. 1. december, hvor kun ganske få deltog til 
trods for, at de studerende giver udtryk for at ønske mere information. I december plejer der at være opgaver 
med at lave individuelle studieplaner og MSP forventer, at der snart begynder at komme henvendelser i for-
bindelse med eksamen. 
 
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

7 HIF 

 

MKK og MFP rapporterer, at den nye bestyrelse fortsat er i opstartsfase. De planlægger et møde i HIF mellem 
jul og nytår, hvor bestyrelsen vil lægge planer for events i det kommende semester, så disse kan meldes tidligt 
ud til de studerende. 

TML supplerer, at den gamle bestyrelse med fordel kan arrangere et overgangsmøde, hvor den gamle besty-
relse overleverer til den nye. Hvad er der sat i gang, hvordan kan man gribe arbejdet an og andre gode råd. 

FB byder ind med, at tilbuddet om overlevering stadig står ved magt og påpeger, at det pt. er meget svært at 
komme i dialog med HIF. Han foreslår MKK og MFP at tage ønsket fra semesterevalueringen, hvor de stude-
rende ønsker flere sociale arrangementer på tværs med tilbage til HIF, og se på, hvordan HIF kan være med 
til at løse det.  
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TKN følger op på diskussion fra forrige SN-møde i forhold til markering af dimission vinter 2022. Situationen er 
den, at der er tale om, at kun 2 studerende dimitterer skævt i V22 og oveni det ikke på samme tidspunkt og 
med flere måneders mellemrum.  

 
SN aftaler, at SN vender tilbage til Kandidatkoordinator med forespørgsel, om der er mulighed og interesse for 
at markere dimissionen under disse forhold. 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Kontakt tages til KA-koordinator, om der fortsat er grundlag for at arbejde på en markering for dimittender i V22. 

TKN har 16.1. forespurgt koordinator, som foreslår, at der ikke markeres vinter-dimission, men at vinterdimittenderne i 
stedet inviteres med til festligholdelse af sommer-dimittenderne. 

8 Evt. 

 
HJO ønsker to punkter tilføjet. 1) OBS på, at eksamener er på plads tidligt – især i forhold til de studerende, 
som skal i projektorienterede forløb. 2) Semesteret har været usædvanligt præget af sygdom og ugentlige 
aflysninger af undervisning.  
 
TKN bakker op om selvsamme punkter og uddyber, at der har været uforudsete komplikationer ift. eksamens-
planlægning og tidsforbruget. Der tages pt. hånd om eksamensplanlægning fra FAs side, så der er en chance 
for, at eksamensplanlægningen for V22 er klar inden jul. 
 
Mht. Aflysninger og flytning af undervisningsgange. Det er problematisk, at overblikket først kommer ved 
tilbageblik. Punktet adresseres ved næste lærermøde med henblik på at udarbejde en procedure for, hvad vi 
gør, når vi ændrer på skemaet ved aflysninger. En del af problematikken er, at der på moodles kursusrum 
ikke fremgår dato, tid og sted. Disse oplysninger fremgår i stedet udelukkende af calmoodle. Opgaven ligger i 
at løse, hvordan vi sikrer, at de studerende har mulighed for at få et overblik og at kunne forberede sig til ti-
mer.  
 
FB efterlyser, at aflysninger også bør fremgå på/af moodle. HJO supplerer, at det er svært at planlægge an-
dre studieaktiviteter, når der laves om på kursusgange og at de studerende kan komme i klemme, når det 
drejer sig om moduler, hvor eksamen bestås ved aktiv deltagelse. EBN fortæller, at hun har været ude for 
dobbeltbooking 3 gange. ILC fortæller, at undervisere også oplever at være dobbeltbooket, men underviserne 
oplever, at de selv står med ansvaret om at løse det. Skemaplanlægningen af E23 har været kaotisk. TML 
fortæller, at på calmoodle fremgår det, når der er dobbeltbooking af en underviser, så det problem bør kunne 
fanges på calmoodle. TKN uddyber, at så længe der er lavet en aftale om dobbeltbooking med de stude-
rende, så er det ok. CHL: Alt andet lige bør aflysninger og flytning af kursusgange stå detaljeret på Cal-
moodle.  
 
TKN foreslår en løsning baseret på involvering af koordinatorfunktionerne på KA og BA for at sikre, at der er 
flow og sammenhæng på trods af aflysninger velvidende, at vi ikke kan stille meget op ved sygdom. 
 
HJO efterlyser Semesterbeskrivelse til kommende semester, som nu efterspørges blandt de studerende. 
TKN: Har skrevet til underviser Johan Heinsen og de er på trapperne.  
 
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

Torben K. Nielsen 

Studienævnsformand 
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