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Opfølgningsansvar

Dagsordenspunkt:
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Godkendt

2. Evaluering af studiestarten
Fra den centrale studiestartsundersøgelse forelå der kun Københavner-relevante svar fra 20 nystartede studerende på Kommunikation og Digitale Medier.
Der er ikke i den centrale studiestartsundersøgelse spurgt til kandidatstuderende.

SRC indkalder til ekstra
møde i december med fokus på evaluering af studiestarten og status på efterårets arrangementer.

APN og SDN bemærkede, i overensstemmelse med den feedback, der tidligere
er givet til taskforcen for kommunikation med de studerende, at der er for mange
kommunikationskanaler til de nystartede studerende, hvilket kan medføre, at det
føles uoverskueligt at finde den relevante information rettidigt. DR fremførte, at
det ikke er muligt at samle al kommunikation i én kanal, da der er forskellige
aktører, der skal kommunikere til heterogene modtagergrupper.
Der var enighed i gruppen om, at det er et generelt problem, at universitetet
stadig er for dårligt til at kommunikere på engelsk til de internationale studerende. Dette bliver særligt tydeliggjort på den engelsksprogede hjemmeside ved,
at man ofte ryger tilbage til hovedsiden, når man klikker ned i struktureb. Som
udgangspunkt bør al information, der kan være relevant for internationale studerende, findes på engelsk.
På det konkrete plan udtrykte gruppen ønske om at stille rundborde op i kantinen
i stedet for stolerækkerne til velkomstarrangementet på studiestartsdagen.
3. Brainstorm vedr. studiemiljødag 2019
Studiemiljøgruppen besluttede, at studiemiljødagen i 2019 bliver rent lokalt forankret, da Studiemiljørådet næste år afholder en stor studiemiljøkonference i
Aalborg. Studiemiljødagen på AAU CPH bliver fredag den 15. marts om eftermiddagen. Det er vigtigt at arrangementet bliver konkret og direkte relevant for
de studerende på campus, da der i år var lidt vel meget fokus på det overordnede og abstrakte.
Gruppen drøftede, hvordan dagen kan tilrettelægges, så der er gode muligheder
for netværke og mindre tid brugt på fælles oplæg, der primært skal tjene til ram-

1

Sekretærerne skal have at
vide, at der ikke skal placeres undervisning 15. marts
om eftermiddagen.
Planlægning af Studiemiljødagen sættes på dagsordenen til decembermødet.

mesætning og en fælles opsummering. Størstedelen af tiden skal bruges i arbejdsgrupper fokuseret på konkrete initiativer som f.eks. Kaffepletten, Teknofilia,
Bridge Consulting og Navigator.
I valget af temaer, der berøres på studiemiljødagen, skal der både være plads
til at drøfte aktiviteter, der er fælles for alle, og også emner, der umiddelbart er
mere fokuseret relevante for enkelte (grupper af) uddannelser? Måske kan det
åbne op for nogle tværfaglige koblinger, der ellers ikke kommer af sig selv?
F.eks. en filmklub med fagligt ophæng, hvor andre (med noget fagligt at bibringe)
også kan være med. Måske bruge en time på studiemiljødagen til korte pitches,
hvor vi hiver de mange faglige tiltag ud af arbejdsgrupperne og skaber grundlaget for at koble andre ind.
4. Universitetsvalget
Gruppen enedes om på nuværende tidspunkt at undlade at indsupplere en
HUM-studenterrepræsentant i stedet for Brian Møller Pejter, der er blevet kandidat, da det eneste tilbageværende HUM-studienævnsmedlem ikke ønsker at
indtræde.
Der er opstillingsfrist til studentervalget 30. oktober og afholdes valgbar fredag
den 26. oktober, hvor Jakob Sabber fra Studentersamfundet ”stiller sig op på en
ølkasse” med en mikrofon og giver et opråb om, hvorfor man skal engagere sig
studenterpolitisk. Derefter vil han og nogle lokale studienævnsrepræsentanter
være til rådighed for spørgsmål inde i fredagsbaren. Desværre når de valgvideoer, AAU Kommunikation er ved at producere, ikke
at blive klar inden opstillingsfristen.
5. Evt.
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