
 

 

Referat af studienævnsmøde 

onsdag den 7. november 2018 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat fra SN-mødet 3. oktober. 

3. Bemærkninger til Studienævnsrapport 2018, bilag 

4. Karrierecenteret og muligt samarbejde med Jobcenter 

5. Orienteringer: 

a. Ændringer i Studieordningen 

b. Frafaldstruede studerende 

c. Dagsorden for Selvevalueringsmødet 

d. Ny SN-møde dato eller tidspunkt for december, evt. 3. el. 5. dec. eller 4. kl. 15.15 

6. Feedback fra de studerende. 
7. Eventuelt 

 

Referat: 
 

Til stede: Kim Møller, Annick Prieur, Charlotte Ipsen 

Afbud: Christian Klement, Annette Olesen, Michael Nielsen 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden. 

 Tilføjelse af nyt punkt 5: PBL i studieordningen 

 

Ad 2. Godkendelse af referat fra SN-mødet 3. oktober. 

 Referatet godkendt. 



 

Ad 3. Bemærkninger til Studienævnsrapport 2018. 

Samtlige uddannelser på AAU bliver målt og vejet på forskellige parametre. Kim skal i starten 

af december mødes med skoleleder, dekan og eksterne, som er konsulent Gundhus og Jon 

Andersen (fra Aftagerpanelet). På mødet skal der diskuteres og redegøres for, situationen 

med studiet. 

Vores frafald og andre indikatorer ligger lavt, men vi har endnu en relativt høj ledighed. 

Forklaringen på den relativt høje ledighed på 20,2 (gennemsnit for 4.-7. kvartal efter 

dimission) er sandsynligvis, at den første årgang var temmelig stor. De efterfølgende årgange 

medregnes først, når de har været på arbejdsmarkedet i to år.  

Tallene for de følgende årgange indikerer at de klarer sig bedre, kommer hurtigere i arbejde. 

De første årgange har hjulpet til at ”bane vejen” for de efterfølgende årgange gennem deres 

praktikophold of efterfølgende arbejd. Studiet har over tid fået etableret faste 

praktikordninger med store aftagere på arbejdsmarkedet. Vi ser også mere samarbejde 

mellem aftagere og specialeskrivende studerende.  

Endelig har vi siden den første årgang gjort adskillige tiltag i forhold karrierecenter og 

italesættelse af karrierecenterets tilbud.  

SN bemærker en fejl i selvevalueringsrapporten: Antal færdige i 2017 er 45 ikke som angivet 

19.  

 

Ad 4. Karrierecenteret og muligt samarbejde med Jobcenter 

Karrierecenter har rettet henvendelse angående Jobcenter Aalborg tilbyder mentorforløb på 

9. og 10. semester, således de studerende kan komme i gang med jobsøgningsprocessen, 

inden uddannelsen afsluttes. Tilbuddet er gratis. Studienævnet fandt det er et godt tilbud 

med yderligere tiltag, som vi i udgangspunkt vil takke ja til.  

Forskellige tidspunkter blev drøftet. På 9. semester har vi praktikindkaldet, som fungerer 

ganske godt. Det blev besluttet at lægge det på 10. semester lige umiddelbart efter projekt-

afleveringen. I 2019 bliver datoen 6. juni. Vi vil gøre en fælles indsats for at tale 

arrangementet op, da tidligere arrangementer med Karrierecenteret har lidt under dårligt 

fremmøde. Vi laver tilmelding og sætter et mindsteantal tilmeldinger, før vi gennemfører. 

Herefter evaluerer vi på, om arrangementet skal gentages.  

 

 



Ad 5. PBL i studieordningen 

Samtlige uddannelser på AAU skal have skrevet PBL ind i studieordningen. Fra semester til 

semester skal der redegøres for hvordan de studerendes forståelse for PBL udvikles. De 

studerende skal eksamineres i PBL. Ikke alle vores ansatte eller censorer kommer fra en PBL-

baggrund.   

Skal være skrevet i studieordningen fra næste får og træde i kraft fra 2020. Der skal afholdes 

en række møder. Skolen opfordrer til at nedsætte arbejdsgruppe, så Kim ikke sidder alene 

med opgaven. Vi aftalte at Studienævnet fungerer som arbejdsgruppe for PBL i 

studieordningen processen.  

 

Ad 6. Orienteringer: 

a. Ændringer i Studieordningen 

Ændringer vedtaget tidligere er implementeret i den gældende studieordning, som er 

revideret i 2019. I forhold til adgangsgivende bacheloruddannelser er humanistisk 

informatik fjernet. For-/sommerkursus er fjernet. Studieture i flertal ændret til 

virksomhedsbesøg.  

  Varigheden af skriftlige hjemmeopgaver er reduceret fra 7 til 5 dage.  

Hvis praktikrapport er på 30 ECTS skal den indeholde refleksion om udrustning til arbejds-

markedet. Fremover 7.500 ord for 30 ECTS – og 7.000 ord til 20 ECTS. 

  Længden på rapporten står ikke i studieordningen, så det kan vi selv bestemme.  

I forhold til specialeeksamen er det muligt at gå op individuelt, selvom man har skrevet i 

gruppe.  

  Samtlige studieordninger på AAU ligger nu i studieordningsdatabase. 

 b. Frafaldstruede studerende 

Vi har fået tilsendt oplysninger om hvor mange studerende der er bagud. Dem der er 

mere end 15 ECTS bagud får tilbud om samtale. Det er ikke et stort problem for os. Og vi 

tilbyder sædvanligvis samtale før.  

 

c. Dagsorden for Selvevalueringsmødet. 

Dato: 4. december – Helene Gundhus fra Oslo Universitet og Jon Andersen fra 

Aftagerpanelet  deltager også i mødet, hvor vi skal gennemgå selvevalueringsrapporten.   

 

a. Ny SN-møde dato eller tidspunkt for december, evt. 3. el. 5. dec. eller 4. kl. 15.15 



d. Næste SN møde flyttes til 5. dec kl. 12.00.  

 

e. Vi har fået henvendelse vedr. Årets underviser. Opgaven ligger hos de studerende. 

 
Ad 7.  Feedback fra de studerende. 
  Lidt usikkerhed om længden af teoriopgaven. Nu præciseret. 
 

Ad 8. Eventuelt. 

Vi tjekker op på de studerendes valg til studienævnet. Det har efter mødets afholdelse vist 

sig, at ingen studerende har stillet op til valg. Det betyder i princippet, at vi ikke har 

studerende med i studienævnet i 2019. Dog er alle møder åbne, men ved evt. afstemning, 

har ingen studerende stemmeret. Vi må drøfte, hvad vi gør på næste møde. 

 

Roblonprisen – på som punkt på næste møde. Hvis der er vejledere i F18, der er bekendt 

med et særligt godt speciale bedes de sende en kort beskrivelse af hvordan specialet 

udmærker sig. Kim vælger herefter et speciale som går videre i processen.  

 

 


