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Dagsorden, Studienævnsmøde, SNTS, 
 
 
1.  Godkendelse af dagsorden 
2.  Blinklyskontrol, CCG (Martin), Turisme Aalborg (Laura), Turisme Kbh (Helene)  
3.  Studienævnsrapport (Laura) Bilag 
4.  Strategi- og handlingsplan (Laura) Bilag 
5.  Semesterplaner og kronebevilling 2021 (Laura) Bilag 
6.  Nye timenormer & koordinationstakster (Laura) Bilag 
7. Årets Underviser på Humaniora (Mads/Camilla)  
8. Evt. (herunder undervisning F21 og studiemiljø) 
 
 
1 Godkendelse af dagsorden og referat  
Dagsorden og referatet blev godkendt 
 
2. Blinklys 
CCG: 27 studerende på listen, 7 skriver speciale, 16 har en studieplan/tilmeldt praktik eller 
reeksaminer, 2 er syg, 2 på orlov 
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Turisme Aalborg: 7 studerende på listen, 6 har en studieplan og er tilmeldt eksamen E20, 1 er blevet 
kontaktet men har vendt ikke tilbage. 
 
Turisme København: 25 studerende på listen (da den blev trukket) højt antal skyldes udskydelse af 
speciale pga covid-19. Opdatering af listen november 2020 er der 12 studerende, 4 skriver speciale, 6 
har manglende prøver, hvor der er lavet en studieplan. 1 studerende er sygemeldt. 1 er blevet 
kontaktet men har vendt ikke tilbage. 
 
3. Studienævnsrapport 
Studienævnsrapporten blev gennemgået og godkendt 
 
Dvip/vip ratio 
Der var et opmærksomhedspunkt i Kbh mht Dvip/vip ratio (f20). Dette problemet er dog løst, da 
grænseværdien i F21 vil blive overholdt. 
 
Optag 
Optaget er et andet opmærksomhedspunkt. De udbudte pladser på CCG og turisme i E20 er ikke 
besat. Det har stor betydning for studienævnets økonomi, når ikke vi optager max antal.  
Studienævnet vil forstærke rekrutteringsindsatsen med en særlig fokus på digitale markedsføring af 
uddannelserne, noget som bliver helt afgørende i lyset af covid-19 pandemien. 
 
Ledighedstal 
Ledighedstallene er stadig en udfordring på studierne. Vi har desværre ikke de nyeste tal i denne 
rapport, men der er ikke nogen tvivl om, at de opdaterede tal ikke vil være forbedret pga de store 
udfordringer corona har skabt. 
 
Der kom forslag om, at man kan søge Erhverspuljen om midler i form af timer. Man kan søge 100 VIP 
timer til employability aktiviteter. HBC, LJ og VV har søgt de sidste par år. Det fungerer godt, og er et 
lærerigt samarbejde. Det er de enkelte underviser som kan søge af puljen.  
 
4. Strategi- og handlingsplan 
Den indsendte strategi og handleplan blev godkendt af studienævnet med tilføjelse af et sjette punkt.  
 

6. 
Specialisering ’Sustainable Tourism’ som er pt kun tilbudt i København skal integreres i alle moduler, 
hvor det giver faglig mening, sådan at bæredygtighed fremhæves i turismeuddannelsen. Den 
nuværende specialisering skal erstattes af en specialisering i ’Digital Tourism’ som tilbydes i Aalborg 
og København. 

6. 
At indtænke og indskrive bæredygtighed som en integreret del af studieordning.  

At udvikle en ny specialisering i ’digital tourism’.   

 
LJ har møde med ledelsen i december hvor den indsendt strategi og handlingsplan skal gennemgås. 
 
RCT: Ifbm employability, vil der være et muligt samarbejde med akademikernes A-kasse i Kbh. De er 
meget interesseret i at samarbejde med os omkring employability. Dette ville være et punkt, som 
kunne tilføjes til handlingsplanen. 
HBC vil være kontakt personen i Kbh. 
 
5. Semesterplaner/Kronebevilling 



Timebevillingen for 2021 er blev beskåret pga det lavere optag i 2020. Det har betydet, at vi har 
beskåret timetaksterne for projekter og specialet med 1 timer. Ligeledes er alle koordinationstimer 
beskåret med 15%.  
 
MBJ: vi bør være opmærksomme på ikke at tage 15% på alle koordinatorposter, da nogen af poster i 
forvejen ikke giver ret mange timer. Der må ikke være så lidt timer i en post, at man ikke kan arbejde 
inden for timerammen. 
 
Koordinatorposterne bør vi se på en ekstra gang. Dog ikke før at der har været mødet i Studierådet,  
da man her ønsker en ensretning mht timenormer på alle uddannelserne under instituttet. 
 
MBJ: Studielederen bør tage med i sine overvejelser, at de studienævn som har uddannelser i både 
Kbh og Aalborg, har større omkostning koordinationsmæssigt.  
 
Kronebevilling: De faste udgifter som ekstern censur, studenterstudievejledere, ruskoordinatorer 
bliver betalt af instituttet. Herefter får studienævnet bevilget 450 kr. pr studerende. Disse penge skal 
studienævnet fordele på øvrige aktiviteter. Efter en fordeling af kroner til de øvrige aktiviteter, er der 
71.787 kr. som ikke er hensat til en specifik post. Instituttet har givet dispensation til muligheden om, 
at konvertere nogen af kronerne til timer.  
Det er besluttet af studienævnet, at bruge de ekstra midler (71.787 kroner) på markedsføring (ny 
hjemmeside, videoer, optimering af tekst og links, osv) samt emlpoyability tiltag. På baggrund af 
dette, vil vi benytte os af muligheden for konvertering af kroner til timer. 
Når koordinatorerne har afholdt møde i december 2020 omkring employability, så vil der være en 
mere konkret plan/ansøgning, at melde ind til instituttet. Karrierevip skal inviteres til dette møde. 
 
Semesterplanen og kronebevillingen blev godkendt. 
 
6. Nye timenormer & koordinationstakster 
Se under pkt. 5 
 
7. Årets Underviser på Humaniora 
Der er desværre, pga af fejl i en e-mail adresse, kun blevet skrevet ud omkring årets underviser til 
studerende på campus Aalborg. De studerende i Aalborg har ikke meldt nogen underviser ind. Der er 
derfor ikke sendt nogen nominering ind fra vores studienævn, da det ikke er en beslutning som alene 
skal tages af studievejlederne i hhv Kbh og Aalborg, men af hele årgangen. 
 
8. Evt 

Det blev besluttet at undervisning i F-21, vil være under de samme rammer som vi benyttede i E-20. 
altså en kombination af online og fysisk undervisning. CDUL vil være behjælpelig, hvis man ønsker at 
re-tænke/afprøve nye teknikker mht kombi undervisning. 

Beslutningsprocessor mht dispensationssager. Det er studienævnet som har 
beslutningskompetencen, men studienævnet kan uddelegere denne del til koordinatorerne. Vi bør 
finde en ens måde at gøre det på, således at det er ens procedure for alle studier. 

Beslutningen blev, at koordinatorerne indstiller beslutninger vedr. dispensation for 
studienævnsformanden inden der gives svar til den studerende. I sager hvor der ikke er præcedens, 
skal den diskuteres på næstkommende studienævnsmøde. Er der præcedens træffer koordinator 
beslutningen uden at kontakte studienævnsformanden. Alle beslutninger tages ud fra en konkret 
vurdering i den enkelte sag. 

Fremtidige afgørelser/beslutninger skrives i et fællesdokument, således at sammenlignelige 
situationer fører til den samme afgørelse. 



Det blev aftalt at der skal gives timer til revidering af projekthåndbogen, praktikhåndbogen samt 
praktikguiden. Revidereingen skal gerne gøres hurtigst muligt. 
RCT tager reviderer projekthåndbogen på CCG og LJ for turisme. HPN ser på specialehåndbogen for 
CCG 

Det blev besluttet, at de studerende som fik dispensation til at byttet rund på 9. og 10. semester (pga 
Covid-19), ikke få dispensation til at gå i gang med praktiksemesteret, hvis de ikke får afleveret 
speciale 4. januar 2021. Specialet skal være afleveret (ikke nødvendigvis afsluttet med mundtlig 
eksamen) inden 9. semester påbegyndes. Der sendes en mail direkte til de studerende, som har står i 
denne situation.  

 

Nye møder 2020: 

 


