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Studienævnet for Tværkulturelle Studier (SN-TS) 

Fredag den 4. marts 2022 
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Julia Z. Klausen (JZK) Koordinator CCG, observatør 
Daniel Sune Sørensen, (DSS), Sekretær KBH 
Helene Balslev (HB) koordinator, turisme, KBH, Studienævnsrepræsentant 
Laura James (LJ) Koordinator turisme Aalborg, studienævnsrepræsentant 
Morten Zeithen (MZ) Skoleleder 
Astrid Lundsby Skov (ALS), studievejleder Aalborg, Observatør 
Oliver Rothwell Pedersen (ORP), Studerende, CCG 
Emma Nielsen (EN), Studerende, CCG 
Alberte Hauerholt (AH) Studerende, Turisme, Aalb 
 
Afbud:  
Robert C. Thomsen (RCT) CCG, studienævnsrepræsentant 
 
Referent: Malene Karmisholt (MK) studienævnssekretær 
 

 
Dagsorden, Studienævnsmøde, SNTS, 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Nye studenterrepræsentanter/præsentation af medlemmer 
3. Valg af næstformand 
4. Semesterbeskrivelser (se bilag) 
5. Evalueringer E21 (se bilag) 

a) Kursusevalueringer  
b. Praktikevalueringer  

6. ”Blinklys” (v/koordinatorer) 
7. Revideret Handlingsplan (se bilag) 
8. Brug af kronebevilling 2022 (se bilag) 
9. Orientering (v/SNF) 
10. Evt. 
 
 
1 Godkendelse af dagsorden og referat  
Dagsorden og referatet blev godkendt 

mailto:malene@ikl.aau.dk


 
2. Nye studenterrepræsentanter/præsentation af medlemmer 
Medlemmerne af studienævnet præsenterede sig for de nye studenterrepræsentanter. 
 
3. Valg af næstformand 
Oliver Rothwell Pedersen blev valg som næstformand. 
 
4. Semesterbeskrivelser 
Semesterbeskrivelserne for foråret 2022 blev godkendt. 
 
5. Evalueringer E2021  
a. 
Kursusevalueringer kan se i sin fulde længde på følgende hjemmeside: 
https://www.kultur.aau.dk/uddannelser/studienaevn/cross-cultural-studies/  
 
CCG: 47 studerende har indleveret kursusevalueringen, hvilket svarer til ca 50%.  
Studerende fordeler sig som følgende på profilkurset, 34-39% på CMC, 20-23% på IPMM og 23-39% på 
O&L. Dette er anderledes fra de sidste to semestre, hvor fordelingen var mere ligeligt mellem de tre 
profiler. 
De studerende føler sig oplyst om læringsmål og indhold. De bruger i gennemsnit 4 og 6 timer på 
forberedelse til undervisningen. Kurserne har fået meget gode evalueringer over hele linjen.  
 
Turisme Aalborg: Evalueringen er sendt til 24 studerende, ud af dem har 17 udfyldt evalueringen, 
hvilket svarer til ca 71% Meget positive evalueringer for alle kurser. De fleste studerende bruger i 
gennemsnit 7 til 9 timer og ugen på forberedelse. De studerende er meget glade for 
gæsteforelæsninger og real-life casestudier.  
 
Turisme Kbh: Evalueringen er sendt til 53 studerende, ud af dem har 33 udfyldt evalueringen.  
En lille del af de 33 har dog kun udfyldt halvdelen af skemaet. 
De studerende føler sig oplyst om læringsmål og indhold. De bruger i gennemsnit 4 og 6 timer på 
forberedelse til undervisningen, nogen har endda brugt 9 timer eller mere på forberedelse (9 
studerende). Kurserne har fået meget gode evalueringer, og de synes der har været afholdt nogen 
spændende aktiviteter. De var specielt begejstret for studieturen til Stevns klint. 
Et kritikpunkt er, at de studerende ønsker mere undervisning. Det kan man måske afhjælpe ved at 
afholde seminarer, som passer ind i ifht undervisningen og projektskrivningen. 
 
De studerende er meget evalueringstrætte. Det er vigtigt, at vi på AAU/studierne tager dette op til 
evaluering. Hvad kan vi gøre for at gøre det mere attraktivt og mere overskueligt ifht vores 
evalueringspraksis, således at vi får de data vi ønsker, samtidig med at vi ikke giver dem et overload af 
evalueringer, og derved får den modsatte effekt, nemlig at de ikke evaluerer. Dog skal det nævnes, at 
evalueringerne sendes ud fra central hånd, og det kan derfor være svært for studienævnet at have 
den helt store indflydelse på processen. 
 
b. Praktikevaluering 
CCG evalueringen er baseret på 22 respondenter (af i alt: 45 mulige), som alle har været i praktik i 
efterårs-semestret 2021 (de fleste ml. september og december). 
De har været engagerede i en række forskellige opgaver, som alle synes relevante for CCG:  

- Markedsføring- og analyse: Salgsanalyse og -optimering, branding, story-telling, strategi-
udvikling, indholdsproduktion, SoMe- og Google-annoncering 
- Intern kommunikation: Udarbejdelse af manualer og håndbøger, strategi- og 
handleplansudvikling, interne spørgeskemaundersøgelser, kvalitetssikring af intern 
kommunikation, udvikling af undervisningsmaterialer, bidrag til fondsansøgninger. 

https://www.kultur.aau.dk/uddannelser/studienaevn/cross-cultural-studies/


- HR: deltagelse i rekruttering, udformning af stillingsopslag (bl.a. for praktikanter); 
LinkedIn-optimering 

Desuden har CCG-studerende deltaget i og været ansvarlige for webinarer, data-indsamling via 
interviews, borgerinddragelse; website design og ’migration’, projekt-koordinering og -ledelse, event- 
og konference-management. 
16 praktiksteder opgiver, at praktikanten ’i høj grad’ havde de nødvendige kompetencer, 4 at de ’i 
nogen grad’ havde de nødvendige kompetencer, mens 2 noterer, at kompetencer kun ’i ringe grad’ 
var til stede. Disse to responser stemmer dog ikke helt overens med de skriftlige skudsmål, hvor det 
ene er positivt og nævner, hvordan den studerende har kunnet lære organisationen noget, mens det 
andet kalder den studerende ”skilled on the competence”.  
Generelt kommenteres det, at praktikanterne udviser en høj grad af selvstændighed og dedikation, at 
de kan arbejde struktureret og levere på deadlines, samt er gode teamworkers. Kompetencemæssigt 
er praktikstederne generelt meget tilfredse. De angiver, at mange af de praktiske erfaringer 
naturligvis skal gøres i praktikken, men at de akademisk-teoretiske er på plads. To nævner, at 
studerende gerne må forberedes med praktiske Microsoft Office-færdigheder, incl. Excel. 
 
Turisme Aalborg 
15 har været i praktik i efteråret 2021, og vi har modtaget 6 evalueringer. Det er meget positive, men 
meget personlige kommentarer.  Dog er det generelle billede at praktikstederne er meget tilfredse 
med deres praktikkantater. 
 
Turisme København 
Praktikevalueringerne for Kbh vil blive evalueret på mødet i maj 2021. 
 
6. Blinklys 
 
CCG: 
Det er i alt 28 studerende inkluderet i blinklysrapporten, dette er 10 færre end sidste semester.  
1 studerende er på barsel,  
5 studerende ankom meget sent, og derfor starter de først i foråret 2022 på 8. semester, herefter 
fortsætter de på 7. semester i efterår 2022, og tager 9. og 10. semestre efterfølgende.  
6 studerende er i gang med speciale og forventer and aflevere forår 2022.  
1 studerende er udmeldt. 
1 studerende er taget i plagiat. Vi kan ikke komme i kontakt med hende.  
1 studerende følger en individuel studieplan. 
1 studerende vil gøre brug af SPS-program 
6 studerende mangler 1-2 eksamener og dernæst speciale  
2 studerende vurderes til at have det svært ved at vænner sig til studiepraksis og miljø. De er ikke 
blevet kontaktet i denne omgang, med der holdes ekstra øje med dem. 
3 studerende er kontaktet mhb på planlægning af individuel studieplan. To studerende har ikke 
svaret. Den anden studerende har koordinator afholdt møde med, og her er der blevet lavet en 
individuel plan. 
 
Turisme Aalborg: 
Der er 7 studerende på listen. 1 studerende er på barsel. Resten er tilmeldt deres manglende prøver 
ved sommereksamen, dog er der en studerende som koordinator har svært ved at komme i kontakt 
med. Der holdes øje med denne studerende. 
 
Turisme København: 
Der er 14 på listen. 1 studerende ankom sent, og starter derfor for i foråret 2022 på 8. semester, 
herefter fortsætter han på 7. semester i efterår 2022, og tager 9. og 10. semestre efterfølgende.  



3 studerende skal aflevere speciale i april 2022, 4 studerende har reeksaminer som de skal tilmeldes 
til i efteråret 2022, og så er der en studerende der mangler et resultat for at kunne komme i gang med 
sit speciale. 
5 studerende på listen har allerede bestået de manglende ects. 
 
7. Revideret Handlingsplan 
Der har været afholdt Kvalitetsrapporteringsmøde 8. februar 2022.  
 
Der var meget få kommentarer til kvalitetsrapporten, og generelt var fokus som forventet på 
ledighedstal og så var der et opmærksomhedspunkt omkring frafald på Turisme Aalborg, som vi 
allerede har vendt. Vi er blevet bedt om at tilføje to mindre ting i handlingsplanen (vedhæftet som 
bilag til mødet), omhandlende en undersøgelse der foregår på institutniveau omkring afdækning af 
informationssøgning blandt ansøgere til uddannelsen og nogle såkaldte SUS-samtaler som turisme 
Aalborg deltager i. 
 
Karina sender herefter rettelserne retur til endelig godkendelse. Herefter sendes det til studienævnet. 
 
8. Brug af kronebevilling 2022 
Der skulle tages stilling til/brainstormes om hvad den ekstra sum i kronebevilling ville kunne bruges 
til. Studienævnet har mulighed for at konvertere en sum af kronebevillingen på i alt 81.816 kr. hvilket 
svarer til ca. 148 timer. Timerne skal konverteres til udviklingstimer. 
Det vil give god mening, at der er en sammenhæng imellem handlingsplanen og udviklingstimerne. 
Det kunne feks være emner som employability, markedsføring. 
 
LJ: God ide at give udviklingstimer til de to nye valgfag på turisme som starter F2023 
 
JZK: Et ønske om timer til en tutor/Dvip som udelukkende er ansat til at tage hånd om for sent 
ankomne studerende. KS vil undersøge om timerne må bruge på dette. 
 
HBC: Midler til sociale-faglige aktiviteter for at fastholde det gode studiemiljø i Kbh. Karina hører 
instituttet om de vil give midler til dette. 
 
KS laver forslag til fordelingen baseret på ideer der er kommet ind 
 
9. Orientering 
De HUM digital timer vi fik bevilliget i 2021 er afsat, men vi har stadig to projekter der kører ind i 
2022: HBC/KMS omkring digital adfærd blandt vores studerende, og alumneprojektet som 
KVIP/specialekoordinatorerne står for. Vi håber at kunne få dem afsluttet snarest. 
 
Det er ikke længere muligt at informere omkring kontaktinformation/træffetider vedr 
koordinatorerne på uddannelsernes hjemmeside. Der skal findes en anden løsning, for at informere 
de studerende omkring dette.  
 
10. Evt 

HBC: Der er et problem for turisme Kbh med at opfylde det fastsatte K-timer krav (90timer) for F2022.  
KS og HBC afholder et møde, for at se på status lige nu, og hvor mange timer der mangler. Herefter 
laves der en plan således at man kan nå det fastsatte minimumskrav. 
 
Emma: Der er et ønske fra de studerende om, at 9. semesters workshoppen/møde afholdes inden 
ansøgningsfristen for internationaliseringspulje. Det vil betyde at CCG og turisme afholder møde i 
februar fremover. LJ og RCT (9. semesters koordinatorer) er allerede i dialog omkring dette, og vil 
fremover ændre på datoerne.  



JZK: Gør opmærksom på, at det er internationalt kontor som varetager opgaver omkring 
internationaliseringspuljen. Det er ikke et arbejdsområde studiet har noget med at gøre, men blot en 
servicemeddelelse at det bliver informeret om i dates to remember 

 

Næste møde 2022: 
12. maj 2022, 09.00-12.00 


