
 Referat af Studienævnsmøde 9/2015 

Onsdag den 28. oktober 2015 kl. 13.00 – 15.30 
 
 
 

 
 
 
 
Deltagere 
Mailliste VIP (stemmeberettiget) Til stede Afbud Kommentar 
Hisn Gorm Larsen (GL) – København X   
Hisn Dennis Jim Frederiksen (DJF) X   
Hisn Jens F. Jensen (JFJ) X   
Hisn Tom Nyvang (TN) - Formand X   
Hisn Tove Arendt Rasmussen (TAR)   X  
 VIP suppleanter    
Obs Bolette Blaagaard (BB) – København X   
Obs Martin Mølholm (MM)  X  
 Studerende (stemmeberettiget)    
 ? – København    
Hisn Marcus Lasse Vebert Birk (6. sem) – Aalborg  X  
Hisn Julia Sønderkær Andersen (4. sem) – Aalborg X   
Hisn Mette Jacobi Jacobsen (4. sem) Aalborg X  Fra kl. 13.50 
 Studerende suppleanter    
     
 Studieleder (observatør)    
Hisn Falk Heinrich x  Kl. 13-14 
 TAP (observatører)    
Hisn Karen Holm Greve (KHG) – København X   
Hisn Lone Nørstad (LN) -København  X  
Hisn Karin Jensen (KJ) - København  X  
Hisn/Obs Eva Althoff Bengaard (EAB) X   
Hisn Jette Due Nielsen (JDN) X   
Hisn Pia Knudsen (PK) X   
Hisn Winnie Borup Ritterbusch (WBR) X   
Obs Julie Poulsen (JP)  ORLOV  
Obs Julie Søder Nielsen (JSN)  X  
Obs Jette Kaalund Magnussen (JKM)  X  
Obs Lotte Bering  X  
 Studievejledning (observatører)    
Obs Christina Meyenburg Dall Christensen - København X   
Obs Line Ebdrup Thomsen – København  X  
Obs Ditte Dollerup Larsen - Aalborg  PRAKTIK  
Obs Thomas Marbæk Nielsen  - Aalborg  PRAKTIK  
Obs Nana Maria Kofod Schmidt  - Aalborg  X  
 Gæst (observatører)    
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Kan du ikke åbne filerne i dagsordenen, er de tilgængelige i studienævnets fælles mappe: 
\\id.aau.dk\studies\hum_SN-HumInf\2015\SN-møder  
 

    

1 Godkendelse af dagsorden 
v/alle 
 

   X 

 Godkendt     

2 Godkendelse af referat af møde den 16. september 2015 
v/alle 

   X 

 Ikke godkendt – behandles på næste møde.     

3 Meddelelser fra Aalborg 
v/Tom:  
1. Der er afviklet Bachelorspecialiseringsdag for 5. semester d. 7/10. TN præciserede de gældende 

vilkår omkring retskrav til kandidatuddannelser.  Studievejldningen har efterfølgende meldt at en del 
studerende efter oplæggene er i tvivl om, hvilken retning de skal gå i. Det er derfor aftalt at næste 
bachelorspecialiesringsdag også indeholder år korte oplæg om kandidatuddannelserne. 

 X   

 Der er afviklet Studiepraktik med fuldt hus!     

4 Meddelelser fra København 
v/Gorm:  
1. -  

 X   

  Der er afviklet Studiepraktik og grenvalgsarrangement.  

 Lone Nørstad har opsagt sin stilling, og stopper midt i november. Det er en stor kapacitet vi 
dermed mister. Planen er, at der ansættes en ny AC’er i stedet for.  

 Der eksperimenteres i øjeblikket på 1. semester med videooptagelse af undervisningen. 
Initiativet kommer fra de studerende, og formålet er, at man som studerende kan se eller 
gense en forelæsning, hvis man har behov for det. Videoerne uploades i et lukket forum, men 
der er ingen sikkerhed for, at optagelserne ikke distribueres videre via internettet. Dette 
opfattes af underviserne som problematisk. 

 Evaluering: Der har været en klagesag på 5. semester. Klagen har baggrund i, at der på de 
forskellige spor, synes at være forskellige krav til eksamen. Det bør formaliseres, så kravene 
er ens.  

 Der afholdes Stor-junta-møde den 29. okt. 

 Faglige teams er ved at blive sammensat – i den forbindelse er der fremsat forslag om 
etablering af et PBL-team. 

    

5 Meddelelser fra CAT-skolen 
v/Falk/Winnie:   
1. Arbejdet med genakkrediteringerne er påbegyndt med et opstartsmøde d. 20/10. Arbejdsgruppen 

består af 2  kvalitetssikringsmedarbejdere fra Fakultetet, Mikael Vetner, Falk Heinrich, Tom Nyvang, 
Gorm Larsen og Winnie Ritterbusch. Fagspecifikke personer vil evt. blive indkaldt til deltagelse 
såfremt dette vurderes relevant. Deadline for fremsendelse af ansøgningerne er 1. marts 2016. 
 

2. Systemet Digital Eksamen er klar til idriftsættelse med flere undtagelser. Det blev oplyst, at upload 
af datatunge filer fx musik, film m.v. endnu ikke kan håndteres i systemet. Dette forventes tidligst 
implementeret i foråret 2016, men der er pt. ingen endelig tidsfrist. Der er åbnet for et modul til 
aflevering af skriftlige hjemmeopgaver. Der åbnes for et modul for bedømmelse af prøver uden 
aflevering (mundtlige prøver) til oktober.Bedømmelse af prøver kan varetages via systemet for 
nuværende (karakterprotokoller). Eksterne censorer skal selv medbringe pc. Det er besluttet, at 
studielederen i samråd med studienævnsformænd vedtager, hvornår Digital Eksamen igangsættes 
samt hvorvidt der stadig skal afleveres hardcopy versioner af projekter og specialer. 
 
Studiesekretariaterne i hhv  AAL og CPH har været i dialog med hhv. TN og GL herom og har hver 
sit forslag til hvilke eksamener der opstartes i Digital Eksamen. Skolen opfordrer SN til at sikre en 
harmonisering/koordinering af disse tiltag.  
 

3. Aalborg Universitet er sammen med de øvrige universiteter af Uddannelses- og 
forskningsministeriet blevet pålagt at deltage i inddateringsprojektet ”Uddannelseszoom”. Projektet 
kører under Styrelsen for Videregående Uddannelser.  
Projektet har til formål at få udarbejdet en samlet opgørelse af undervisnings- og vejledningstimer 

 X   

file://id.aau.dk/studies/hum_SN-HumInf/2015/SN-møder
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for de videregående uddannelser. Opgørelsen er bl.a. et centralt element i forhold til at skabe større 
gennemsigtighed i kvaliteten på de videregående uddannelser for de studerende, der derved får et 
bedre grundlag for at træffe et oplyst valg, når de vælger uddannelse. Opgørelsen forventes også 
at kunne erstatte og udgøre et mere solidt grundlag for ministeriet end de undersøgelser, der er 
foretaget de senere år, f.eks. i forbindelse med taxameterløftet.Opgørelsen vil desuden tilvejebringe 
en konsistent og sammenlignelig opgørelse af undervisnings- og vejledningsaktiviteter og give 
dokumentation for hvor mange fastansatte VIP/DVIP, der varetager undervisnings- og 
vejledningsaktiviteterne. TN og EAB arbejder på at skaffe de påkrævede data til inddatering.  
Deadline for uddannelsesinddatering er d. 27. november 2015. 
 

 Ad. 1: Milepælsmøderne danner grundlag for processen. Det er planen, at der laves en rapport for hver 
uddannelse på hvert campus. Rapporterne skal godkendes af rektor inden de sendes til 
Akkrediteringsinstitutionen, som behandler og indstiller til Akkrediteringsrådet. Vi har endnu ikke 
modtaget gen-akkrediteringsbrevene, som er dem vi reelt skal svare på. Men pga. tidshorisonten har vi 
valgt at sætte processen i gang nu.  
Der er behov for info til VIP’erne, og det besluttes derfor, at mødeindkaldelser til fremtidige SN-møder 
udsendes med kopi til VIP’erne. 
 
Ad. 2: Mikael Vetner har givet tilsagn om at indkalde VIP’erne til informationsmøde vedr. digital 
eksamen. TN beslutter i samarbejde med sekretariatet hvilke eksamener der lægges ud med – det skal 
ikke nødvendigvis være de samme i Aalborg og København. I Aalborg  foreslås prøver på 1., 3. og 9. 
semester - i København foreslås ekstern censur på 3. semester.  
 
Der er lavet ny campus-struktur for København. Thomas Ploug bliver HUM’s repræsent i ledelsen. 

    

6 Kvalitet og kvalitetssikring: 
v/Tom og Winnie 

1. Censorformandskabets halvårsrapport  
I forbindelse med kvalitetsikringsarbejdet, der pågår via de såkaldte Milepælsmøder er 
seneste censortilbagemeldinger gennemgået samtidig med at censorformandens 
halvårsrapport er gennemgået. På baggrund af data, er der afholdt samtaler med enkelte 
vejledere. Derudover afholdes møder mellem studieledelse og vejledere/koordinatorer på 8. 
semester Kommunikation AAL og CPH, da der her er en forholdsmæssig stor andel af de 
studerende, der får kritiske kommentarer fra censorerne.  
Censorformandskabets halvårsberetning og Fakultetes statistiske materiale er vedlagt som 
bilag.  
Jf. procedure for håndtering af censorårsberetninger behandles halvårsberetningen, med 
henblik på at sikre at informationerne anvendes i tilrettelæggelsen af uddannelserne, og at der 
eventuelt sker konkrete tiltag på baggrund heraf.   
 
På grund af personfølsomme oplysninger i censorberetninger vil de i videreformidling til 
medarbejdere blive kondenseret i større eller mindre grad.  
Videreformidlingen af censorberetninger efter hver eksamenstermin struktureres på tre 
niveauer.  
 
1) Alle vejledere og semesterkoordinatorer orienteres om generelle tendenser og 
problematikker i censorberetninger.  
2) Der udarbejdes specifikke kondensater på semesterniveau som videreformidles til 
semesterkoordinatorer. 
3) Censorberetninger drøftes på milepælsmøde, og det vurderes her om studieledelsen skal 
holde særskilte møder med vejledere fra specifikke uddannelser eller semestre på baggrund 
af censorberetninger.    
 
Censorformandskabets halvårsberetning og Fakultetes statistiske materiale findes som bilag i 
mappen: \\id.aau.dk\studies\hum_SN-HumInf\2015\SN-møder\09-2015\Bilag     

 
 
2. Handlingsplaner  

på baggrund selvevalueringsrapporterne og de afviklede møder skal SN udarbejde 
handlingsplaner for de enkelte uddannelser. Studienævnet bedes på baggrund af 
mødereferater og kort oplæg på mødet kort drøfte handlingsplaner. Drøftelsen danner 
grundlag for efterfølgende formulering af handlingsplaner til behandling på næste møde. 
Mødereferater fra selvevalueringsmøderne findes i mappen:  
 \\id.aau.dk\studies\hum_SN-HumInf\2015\Selvevaluering\Endelige versioner   
 

    X 

file://id.aau.dk/studies/hum_SN-HumInf/2015/SN-møder/09-2015/Bilag
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3. Semesterevalueringer/modulevalueringer - F15 

SN fordeling af 

ansvar for opsamling af semesterevalueringer.docx
 

Bilag til punktet (ankerlærerrapporter til SN og datagrundlag findes  i mappen (som opdateres 
løbende): \\id.aau.dk\Studies\hum_SN-HumInf\2015\Semesterevaluering\F2015 
 

 Ad. 1: TN orienterede om hovedtrækkene i halvårsredegørelsen, herunder den procedure for behandling 
af materialet som er gengivet ovenfor. TN lagde desuden vægt på, at der i forhold til alle konkrete 
kritikker rettet mod eksaminatorers adfærd i forbindelse med eksamen har været afholdt møder mellem 
nærmeste ledelse og de pågældende personer for dels at belyse den enkelte sag og dels at undgå 
gentagelser. 
 
Studienævnet glæder sig over den positive udvikling, som censorformandskabet rapporterer og ønsker 
at handle på de resterende kritikpunkter: 

 6. sem. Informationsvidenskab, København: SN forventer, at de indskærpelser vedr. 
akademisk niveau og litteraturbrug mv., der allerede har fundet sted vil bidrage væsentlig til at 
forebygge nye problemer. Studieledelsen vil derudover holde et møde til planlæggerne ved 
forbereldelsen af 6. semester informationsvidenskab, København F16, med henblik på at 
påpege vigtigheden af et højt fagligt niveau og identificere semesterspecifikke tiltag til højnelse 
af de studerendes faglige niveau. 

 8. sem. Interaktive digitale medier, Aalborg: SN forventer, at de indskærpelser vedr. 
akademisk niveau og litteraturbrug mv., der allerede har fundet sted vil bidrage væsentlig til at 
forebygge nye problemer. Studieledelsen vil derudover holde et møde til planlæggerne ved 
forberedelsen af næste gennemløb af semestret, med henblik på at påpege vigtigheden af et 
højt fagligt niveau og identificere semesterspecifikke tiltag til højnelse af de studerendes 
faglige niveau. 

 8. sem. Kommunikation, Aalborg (denne kritik aflæses primært i det bagvedliggende 
datamateriale): SN forventer, at de indskærpelser vedr. akademisk niveau og litteraturbrug 
mv., der allerede har fundet sted vil bidrage væsentlig til at forebygge nye problemer. 
Studieledelsen vil derudover holde et møde til planlæggerne ved forberedelsen af næste 
gennemløb af semestret, med henblik på at påpege vigtigheden af et højt fagligt niveau og 
identificere semesterspecifikke tiltag til højnelse af de studerendes faglige niveau. 

 8. sem. Kommunikation og speciale København: Studieledelsen forventer, at de indskærpelser 
vedr. akademisk niveau og litteraturbrug mv., der allerede har fundet sted vil bidrage væsentlig 
til at forebygge nye problemer. Studieledelsen vil derudover holde et møde til planlæggerne 
ved forberedelsen af næste gennemløb af semestret, med henblik på at påpege vigtigheden af 
et højt fagligt niveau og identificere semesterspecifikke tiltag til højnelse af de studerendes 
faglige niveau. 

 Vedr. tavshedserklæringer: Er tilrettet i vores interne retningslinjer til de studerende. VIP skal 
orienteres. 

 Vedr. studieordninger: SN vedtager justering af samtlige kandidatstudieordninger med henblik 
på at bringe forventningerne til videnskabsteoretisk niveau i overensstemmelse med 
anbefalingerne fra censorformandskabet. 

 Vedr. studieordninger: SN ændrer ikke med det samme i studieordningen for 8. semester 
Interaktive digitale medier. Målene er ambitiøse, men skal også ses i lyset af, at 20 ects skal 
udprøves. 8. semester IDM tages op i handlingsplaner. 

 
 
Ad. 2: Input til handlingsplaner: 
Generelt:  
Fokus på kvalitet med konkrete handlinger 
Skærpelse af kvaliteten af de studerendes arbejde 
Etablering af faglige teams 
Strategi for ”redskabsfag” (gentænke it-komponenten) 
Opbygning af transparent rekvisitionsproces 
 
KA: 
Forbedring af integrationen mellem indgangsfaglighederne 
Skærpelse af den faglige profil 
Styrket internationalisering 
Forbedring af VIP-andelen i København 
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Forbedret indsats mht frafald og færdiggørelse 
Nedbringelse af dimittendledighed 
Øget tiltrækning af studerende til IV og IA i Aalborg Universitet 
Styrkelse af mediedelen på 8. sem. IDM 
Gentænke undervisnings- og kompetenceprofil for Oplevelsesdesign 
 
TN udsender liste over forslag. Listen bedes kommenteret, hvorefter TN formulerer oplæg til 
handlingsplan, som præsenteres på næste møde.  
 
Ad. 3: Evalueringer 
Generelt er der en tendens til at modulerne/kurserne på de enkelte semestre evalueres meget 
overfladisk. Det besluttes at enkelte ankerlærerrapporter skal sendes retur med anmodning om 
uddybning (WBR)   
Generelt er der en del semestre, hvor de studerende ikke møder op til mundtlig semesterevaluering.  

 
2 sem AAL:  
Der opleves uklarhed omkring gruppedannelse 
Der efterlyses principbeslutning omkring hvornår de studerende må give feedback:   
Meget kritik af udstyr i auditoriet. Bør sikres at der er hjælp tilgængelig. Ansvar: teknisk service.  
Mangel på gruppearbejdsrum og dårligt system for reservation. Utryghed ved gruppedannelse. 
 
Der er udfordringer omkring placering af fag, som kan have udspring 
Success:  
Tidlig gruppedannelse og lille vejledergruppe 

 
2 sem KBH:  
Der udtrykkes ønske om flere konfrontationstimer  
Vedr. Kommunikationstræning:Trænerne bør arbejde med at understøtte en forståelse af den teoretiske 
position i feedback-modellen. Dette kan ske ved at arbejde med valget af pensum. Ansvar: 
semesterkoordinator 2016 

 
6 kom AAL: 
Vedr. valgfag: Valgfagene befinder sig i et administrativt tomrum, hvor den relevante information ikke 
altid når frem de rette steder. Beslutning: Der udpeges fremadrettet en ansvarlig for valgmodulerne på 
tværs af de 3 bachelorspecialiseringer.  
 
6 IV AAL:  
Vedr. valgfag: Valgfagene befinder sig i et administrativt tomrum, hvor den relevante information ikke 
altid når frem de rette steder. Beslutning: Der udpeges fremadrettet en ansvarlig for valgmodulerne på 
tværs af de 3 bachelorspecialiseringer.  
Placering af timerne har ikke været optimal. 
Enkelte studerende har manglet rekvirenter.  
Der stilles forlag om at arbejdet med rekvirenter centraliseres. Ansvar: studieledelse i samarbejde med 
semesteransvarlige. Der arbejdes med to forskellige opgaver – fjerner fokus fra projektet.  

 
8 KOM AAL:  
Ønsker camp-forløb revurderet. Nogle af de cases, der har været stillet, har været for perifære i forhold 
til semesterrammen.  
Beslutning:TN taler med ankerlærerne og får indblik i hvad der er sket på semesteret.  
De studerende forbereder sig ikke nok. 

 
8 KOM CPH:  
Arbejdsindsats. Uklarhed om kommunikation til ikke-fagfælder. Gruppedannelse har givet udfordringer. 
Vedr. ønske om mere end 12 timers vejledning til solister. SN svarer, at det er et incitament for at 
arbejde i grupper. 
  
TN supplerer med at 36 % af de studerende var omfattet af kritik fra censorerne – TN og GL må mødes 
med de involverede VIP på semesteret for at finde ud af, hvad der er galt og hvad der kan gøres 
anderledes.  
  
Der mangler strømstik i undervisningslokalerne.  
Der er meget få, der har svaret på evalueringen.  
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8 IDM: 
Lokaleforhold på nordkraft: kan flexrum møbleres bedre?  En fast væg kunne være bedre løsning.  
FH bedes tjekke igen om det er muligt.  
Dårlige printerforhold og internet(?) Ønsker nyt fokus på nye og bedre metoder. Studietur: Synes ikke 
Carlsberg var relevant. Ønsker mundtlig eksamen – vil gerne udfordres mere i fagets pensum (det må 
være et VF?) Ankerlærer bedes udspecificere.  
Studienævnet diskuterer hvorvidt der skal reageres på at at enkelte finder læringsmål for ambitiøse.  

 
8 IA AAL:  
Savner overblik over hvornår seminarrum er booket.  
Det skal tydeligøres fra semesterkoordinators side at de studerende gerne selv må finde en case. 
Udfordringer ift. samlæsning med HCI : En del af problemet forsvinder med mindre samlæsning på den 
nye IA studieordning. Men ankerlærerne for IA og HCI må tilstræbe en mere ligelig hensyntagen i 
skemalægningen på det kursus, der samlæses i f2016.  

 
10 KOM CPH: 
Vejledere bør i højere grad deltage i de tilbudte vejledermøder samt læse det materiale, de får tilsendt. 
Det gælder ikke mindst vejledere fra andre institutter. 
Det virker problematisk at bruge vejledere fra andre institutter i så høj grad, som man har satset på i 
dette semester. Underbemandingssituationen på kommunikation i Kbh bør derfor give anledning til en 
kritisk gennemtænkning. 
SN bakker op om at vejledere skal være fagligt kompetente til at vejlede og vejledere skal holde sig 
orienterede der hvor man vejleder ( møder op til speciale seminar mm) 

7 Godkendelse af litteratur i projekter – revideret oplæg 
v/Tom 

vejledergodkendelse 
af litteratur.docx

 
 

   X 

 Retningslinierne er udsendt til ankerlærerne i både Aalborg og København. Det er tilladt at justere 
deadlines, så de passer mest hensigtsmæssigt ind i semesterplanen – blot er det et krav, at der skal 
foreligge en godkendelse af litteraturen, når projekterne afleveres. Praksis indføres nu, og evalueres til 
februar. 

    

8 Ansøgning om dispensation til udsættelse af specialeaflevering pga deltagelse i 
Creative Genius semester 
v/Tom 

SV  Forud for møde i studienævn .msg
 

    

 SN accepterer generelt, at studerende kan følge Creative Genius Semester + Forskningsmetodologi på 
9. semester. 
Studienævnet anerkender, at den studerende på Creative genius ikke kan afslutte sine prøver lige så 
tidligt som tilfældet ville være på interaktive digitale medier, men under alle omstændigheder er alle 
prøver afsluttet, så den studerende kan starte specialeskrivningen senest 1. februar, som er den formelle 
startdato for alle specialestuderende på interaktive digitale medier. 
 
Studienævner anerkender ligeledes, at specialereglerne ved det humanistiske fakultet giver mulighed for 
i særlige tilfælde at udskyde afleveringen. Studienævnet vurderer imidlertid ikke, at der er tale om et 
særligt tilfælde i den aktuelle sag. Alle studerende der afslutter virksomhedsforløb, meritforløb ved andre 
uddannelser eller institutioner, DADIU mv. i januar er således underlagt de samme betingelser. Forhold 
der omfatter et større antal studerende kan heller ikke betegnes som særlige forhold. 
 
TN informerer ansøger. 

    

9 Godkendelse af revision af eksisterende studieordninger 
v/Tom 

1. Godkendelse af valgfag til F2016 

2. Endelig godkendelse af NoVA specialiseringen i Kommuniationsstudieordningen 

3. Godkendelse af ændring af ekstern censur på 7. semester projektmodul til intern censur i 
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samtlige kandidatstudieordninger 

4. Godkendelse af studieordning for Media Arts Cultures 
 

Bilag findes i mappen: \\id.aau.dk\Studies\hum_SN-HumInf\2015\SN-møder\09-2015\Bilag  
 

 Ad. 1:   
Corporate Social Responsibility: Principgodkendes. SO-teksten er ikke helt færdig, og GL kontakter 
arbejdsgruppen med henblik på at få de sidste detaljer på plads. Der skal i den forbindelse gøres 
opmærksom på, at stykket vedr. semesterbeskrivelsen skal fjernes fra SO-teksten.  

 
Ledelses- og organisationskommunikation: Læringsmålene er for ambitiøse, og bør derfor reduceres. 
Hjemmeopgaven reduceres til max. 8 sider.  

 
Ad. 2:  
Det skal ikke fremgå af studieordningen hvilket campus NoVA udbydes på. Det skal tilføjes, at SN 
bestemmer hvornår specialiseringen udbydes. 
Muligheden for at optage internationale, ikke-nordiske studerende som gæstestuderende på 
kommunikation skal undersøges.  
Studieordningsteksten oversættes til engelsk.  
Tilføjelsen bør sendes i høring hos censorkorpset. Aftagerpanelet orienteres. Det anbefales af 
prøvebeskrivelserne vedr. prøve 12 og 19 følger prøvebestemmelserne på valgmodulerne.  

 
Ad. 3:   
Godkendt 

 
Ad. 4:   
MAC er tidligere princip-godkendt af SN. FH og Morten Søndergaard sørger for, at de sidste detaljer 
kommer på plads. 

    

10 Eventuelt     

  Eksamenskontoret forlanger at få en dispensation, hvis en studerende ikke deltager i en 
eksamen. GL fremsender eksempel. 

 Der er problemer med genskin i auditoriet pga. lysindfald fra siden.  

 Den ene projektor i auditoriet larmer meget. 

    

 
 
Mødekalender - Efterår 2015: 

 Onsdag den 16. september kl. 13.00 – 15.30 i lokale 5.237 / C1-2.1.023 
 Onsdag den 28. oktober kl. 13.00 – 15.30 i lokale 5.237 / C1-2.1.024 
 Onsdag den 18. november kl. 13.00 – 15.30 i lokale 5.237 / C1-2.1.023 
 Onsdag den 9. december kl. 13.00 – 15.30 i lokale 5.237 / C1-2.1.023 
 Onsdag den 20. januar kl. 13.00 – 15.30 i lokale 5.237 / C1-2.1.023 

 
Videokonference – IP-adresser/København: 

 C1-2.1.022: 130.225.192.50 
 C1-2.1.023: 130.225.192.52 
 C1-2.1.024: 130.225.192.54 
 C1-2.1.027: 130.225.192.53 
 C1-2.1.028: 130.225.192.59 


