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Dagsordenspunkt
1. Godkendelse af dagsorden

Tilstedeværende: Ulrik Nissen (studienævnsformand), Kirstine Helboe Johansen (VIP-medlem),
René Falkenberg (VIP-medlem), Anton Lynge Nielsen (næstformand), Elisabeth Lyngberg-Larsen
(stud. Medlem), Jon Asnæs Kattrup (stud. medlem), Ida Høyrup (studievejleder), Kristine
Ørnsholt (afdelingskoordinator), Camilla Mark Thygesen (SNUK)
Fraværende: Liselotte Malmgart (studieleder), Terkel Rørkær Sigh (uddannelseskonsulent)

Drøftelser og beslutninger
Ulrik Nissen (UN) foreslog at tilføje et drøftelsespunkt om evt. opsætning af zoom rum som et
socialt rum for specialestuderende.

Opfølgning

Studienævnet godkendte denne tilføjelse og resten af dagsordenen.

2.

Orienteringspunkter
2.1
Beslutning om omprøver
2.2

Vilkår for specialestuderende

2.1
UN orienterede om, at de ansatte har været godt orienteret om udviklingen i beslutningen
om, hvilke fag der skulle være omfattet af omprøvebeslutningen, bl.a. på grund af de løbende
afdelingsmøder.
Konklusionen er blevet, at de fag der oprindelig var tænkt som omprøve er blevet undtaget,
så alle fag der udbydes på afdelingen kører efter ordinær prøveform.
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De studerende nævnte, at der ikke er kommet en officiel besked ud til dem, hvilket gør, at
nogle studerende stadig kan være i tvivl om, hvilken eksamensform de skal til.
UN fortalte, at de skal spørge deres underviser og at der står noget beskrevet på AUs corona
side.
UN vil give underviserne besked om at fortælle helt klart til de studerende, hvilke
eksamensform de skal til, da der ikke længere er grund til usikkerhed.

UN

2.2
UN orienterede om, at der er sendt en besked direkte til de specialestuderende omkring,
hvordan de kan søge dispensation og for hvad. Samme information er sendt til alle
undervisere.
Der var ros til den mail, der er blevet sendt ud i forbindelse med specialer. Og UN takkede
også næstformanden for hurtigt at reagere, da de blev bedt om at give feedback på
materialet.
UN finder det stadig problematisk at der står, at det er vejlederes rolle at sikre, at den
studerende afleverer til tiden. Det primære som vejleder er den faglige og forskningsmæssige
vejledning.
Derudover blev det bemærket, at der i mailien mangler en beskrivelse af, hvad man gør, hvis
man oplever forværring af psykisk sårbarhed som følge af isolation. Dette kunne det godt
komme nogle tilfælde af, hvis den nuværende situation fortsætter længe.
UN orienterede om grundindholdet af det udsendte materiale. Den oprindelige
afleveringsfrist er opretholdt, og det er grundtanken, at specialer afleveres som normalt. Der
er så mulighed for, at den enkelte studerende kan, hvis de er kommet i vanskeligheder, søge
om dispensation for usædvanligt forhold. Corona i sig selv betragtes ikke som et usædvanligt
forhold, men der kan opstå nogle andre problemer, som kan ses som usædvanlige forhold,
som der kan søges dispensation om.
Vejlederen skal tage del i vurderingen af behovet for evt. udsættelse, så dette indgår som en
del af ansøgningen, som studienævnet skal behandle. Dispensationsansøgningerne følger den
praksis, der er for andre dispensationsansøgninger.
Det blev drøftet, at der kan være lidt forvirring om, hvordan det foregår, hvis specialet
udskydes ind i juli, da denne måned normalt ikke tælles med. UN orienterede om, at det gør
den stadig ikke, og hvis afleveringsfristen udskydes, sker der en tilsvarende udskydelse af
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3.

Drøftelsespunkter
3.1

Mulig kommunikationsplatform til
studerende

bedømmelsesfristen.
3.1
De studerende har oplevet, at der mangler en fælles kommunikationsplatform, hvor fx
foreninger udefra kan komme i kontakt med studerende, hvis de fx ønsker at orientere om
forskellige arrangementer.
Det blev foreslået at oprette en au mail, som de studerende i studienævnet kan administrere,
og så kan de give de studerende fælles besked på facebook.
Camilla Mark Thygesen (CMT) undersøger, om der kan oprettes en sådan funktionspostkasse.

CMT

3.2
UN foreslog, at der kunne oprettes et fast møde tidspunkt i zoom, hvor de specialestuderende
vil kunne mødes, og få lidt socialt samvær med andre i samme situation. Det skulle altså
foregå som et uforpligtende socialt rum, hvor de der har lyst kan mødes.
Studienævnet drøftede behovet for dette, og kom frem til at de lige nu ikke oplever et
konkret behov hos de specialestuderende. Flere vejledere holder gruppevejledninger, og
andre har meldt ud til de specialestuderende at de altid kan komme i kontakt med deres
vejleder, hvis der er brug for det.
Studienævnet ønskede altså ikke at gøre mere ved ideen nu, men hvis det viser sig senere, at
der opstår et behov, kan ideen tages op igen. De enkelte vejledere kan selv oprette nogle fora,
hvis de ser behov for det.

4.

Evt.
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